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SAMMANFATTNING 
Ensucon har på uppdrag av Lidköpings kommun genomfört en åtgärdsutredning för delar av 

Västra hamnen i Lidköping. Aktuellt område utgörs av delar av fastigheten Sannorna 5:1, 

Släggan 2 och Städet 18. På området har halter av bland annat bly överstigande farligt avfall 

(FA) uppmätts och stora delar av området är i behov av riskreducerande åtgärder. Delar av 

jordmassorna på området utgörs av porslinsavfall som deponerats i samband med den tidigare 

porslinstillverkningen på området. Denna utredning har gjorts inför kommande 

detaljplanering av området och syftet är att bedöma lämpliga åtgärder och även att värdera 

dessa mot varandra utifrån utvalda kriterier.  

 

Då utredningen är genomförd inför detaljplanering av området och därför har markens 

ändamål inte fastställts vid tidpunkten för denna utredning. Detta medför att det inte finns en 

klar bild över exponeringssituationen för de människor som kommer vistas på området i 

framtiden. De använda åtgärdsmetoderna bör vara inriktade på hur marken planeras 

användas. Kraven är exempelvis högre vid ett bostadsområde där odling ska kunna förekomma 

relativt ett verksamhetsområde där marken är helt asfalterad och där människor endast vistas 

tillfälligt eller under sin yrkesverksamma tid.  

 

Utredningen har avsett tre delområden för vilka åtgärdsalternativ har tagits fram. De 

åtgärdsmetoder som utifrån föroreningstyp och tillgänglig information inledningsvis bedömts 

vara tänkbara är schaktning och extern deponering, inneslutning och masshantering i 

samband med byggnation. Åtgärdsalternativen har därefter bedömts utifrån: 

exponeringsreducering för människor respektive miljö, föroreningsreducering, tidsåtgång, 

osäkerheter, risker under arbete, sekundär miljöpåverkan, begränsningar, behov av 

kontrollprogram, luftpåverkan, indirekta kostnader och nyttor samt direkta kostnader.  

Figur. Delområden.  

 

Bedömningarna i denna utredning har gjorts utifrån tidigare underlag och 

utredningar/riskbedömningar för området. Slutsatsen är att den åtgärdsmetod som uppfyller 

flest kriterier omfattar inneslutning med hårdgjorda ytor och tätspont runtom områden där 

högst halter uppmätts (delområde 1 och 2). I resterande område (delområde 3) påträffats 

föroreningshalter som inte begränsar en markanvändning i form av verksamheter och/eller 

bostäder. Detta då tidigare provtagning inte har påvisat medelhalter som överskrider 

platsspecifika riktvärden beräknade för olika markanvändning. Vid masshantering 

rekommenderas att kontrollprovtagning (miljökontroll) görs för att kontrollera 

föroreningsinnehåll i hanterade massor i samband med en exploatering av delområde 3. 
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Denna åtgärdsutredning är framtagen som underlag inför kommande detaljplanering av 

området och är inte framtagen för att nyttjas som detaljerat projekteringsunderlag för en 

åtgärd. Åtgärdsutredningen (och även tidigare utredningar) är behäftad med ett antal 

osäkerheter. Åtgärdsutredningen har genomförts med den information som funnits att tillgå 

vid dess upprättande. Om ny information tillkommer kan bedömningar som är gjorda komma 

att uppdateras. Vid beslut om åtgärd ska ytterligare kompletterande information behöva 

inhämtas inför en detaljprojektering.  
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1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Beställare Lidköpings kommun 

Kontaktperson beställare Ronnie Hollsten 

Miljökonsult Ensucon AB 

Fastighet Del av Sannorna 5:1, Släggan 2 och Städet 18 

Fastighetsägare Lidköpings kommun 

Kommun Lidköpings kommun 

Län  Västra Götalands län 

2. INLEDNING 

2.1  Områdesbeskrivning 

Aktuellt undersökningsområde är beläget inom Lidköpings västra hamnområde. I direkt 

anslutning i norr ligger Vänern och i öst rinner Lidan ut i Vänern. Området utgörs idag av 

grönytor och i områdets västra del ligger ett avloppsreningsverk (Släggan 2). I närområdet 

bedrivs industriverksamhet och det har tidigare legat en porslinsfabrik i nära anslutning till 

området. Området har utretts i flera omgångar sedan år 2003 av bland annat WSP och 

Jordnära miljökonsult AB. Med anledning av de halter som uppmätts av bland annat bly 

bedöms det finnas ett behov av riskreducerande åtgärder. I nuläget är området instängslat 

för att skydda allmänheten från föroreningshalter som bedöms kunna utgöra en direkt risk 

vid vistelse på området.  

 

 
Figur 1. Aktuellt område för åtgärdsutredning och lokalisering i Lidköping. (Kartor: Eniro, 
Lantmäteriet, 2021). 

 

Hela området som denna utredning berörs av utgörs av fyllnadsmassor som lagts på 

sjöbotten. Denna utfyllnad finns mer detaljerat beskriven i tidigare utredningar (Jordnära 

miljökonsult AB, 2020). På delar av Sannorna 5:1 och Städet 18 påträffas stora mängder 
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porslinsskärvor och annat avfall från porslinstillverkning. På fastigheten Släggan 2 finns 

idag ett reningsverk som i framtiden planeras flyttas. Resterande delar av området 

(Sannorna 5:1 och Städet 18) utgörs idag av grönytor.  

 

Då området ligger i nära anslutning till Vänern i norr och Lidan i öster gör detta att 
grundvattnet och dess strömningsriktning är starkt påverkat av vattenståndet i dessa. 

2.2 Indelning i delområden  

Följande indelning har gjorts av området inför åtgärdsutredningen och baseras på den 

indelning som Jordnära Miljökonsult AB (2020) upprättat:  

• Delområde 1 - Fastigheten Städet 18 

• Delområde 2 - Mindre del av Sannorna 5:1 

• Delområde 3 - Del av Sannorna 5:1 och Släggan 2 

 

I Figur 2 visas indelningen i delområden på en karta. 

 

 
Figur 2. Delområden som används i denna åtgärdsutredning. 

2.3 Syfte och mål 

Syftet med denna åtgärdsutredning är kartlägga möjliga åtgärder på fastigheterna Släggan 

2, Städet 18 och del av Sannorna 5:1 inför kommande planerad ändring av markanvändning 

inom området. Inom kommunen finns det tidiga planer på en förändrad markanvändning 

där målet är att det skall ges plats både för verksamhetsändamål och bostadsändamål. Syftet 

med denna åtgärdsutredning är att på ett övergripande sätt visa på hur olika scenarier 

varierar i miljönytta, kostnad och teknisk genomförbarhet. Efter att åtgärderna beskrivs 

utförs även en riskvärdering som väger olika aspekter och utifrån dessa aspekter ges en 
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samlad värdering av de olika alternativen som föreslås. Rapporten kommer att fungera som 

underlag inför beslut om åtgärd.  

3. MARKANVÄNDNINGSSCENARIER OCH 

BEDÖMNINGSGRUNDER 

Vid bedömningar av risker kopplade till förorenade områden utgår man generellt ifrån två 

olika markanvändningsscenarier: känslig markanvändning (KM) och mindre känslig 

markanvändning (MKM). Riktvärdet för KM brukar användas vid bostäder, 

lekplatser och daghem. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) ska kunna vistas 

permanent inom området under en livstid. Riktvärdet för MKM brukar användas för 

kontor, industrier, vägar, med mera. Vuxna antas vistas i området endast under sin 

yrkesverksamma tid. Barn och äldre antas vistas i området tillfälligt. För antaganden om 

respektive markanvändningsscenario för varje skyddsobjekt, se Tabell 1. 

 

Tabell 1. Hur olika skyddsobjekt beaktas vid känslig markanvändning (KM) och mindre känslig 
markanvändning (MKM) enligt Naturvårdsverket (2009). 

 

Riktvärdena för KM och MKM och markanvändningsscenarierna är generella och 

omständigheterna för en plats kan medföra att en justering och bedömning av platsspecifika 

förutsättningar kan bli aktuell. En generell förutsättning i riktvärdesmodellen är exempelvis 

att totala föroreningshalten (i de flesta scenarier) antas vara biotillgänglig (hur stor andel 

av föroreningen som faktiskt tas upp i organismen). Även utlakningen, av exempelvis bly, 

kan vara lägre än vad som antas i riktvärdesmodellen. En annan faktor kan vara pH, där 

lägre pH generellt medför att exempelvis metallers löslighet ökar, vilket ökar 

tillgängligheten i marken. Platsspecifika förutsättningar har i tidigare utredningar använts 

för att ta fram platsspecifika riktvärden (PSRV) för Städet 18, Sannorna 5:1 och Släggan 2 

(WSP, 2014), dessa anges i avsnitt 5.7. Dessa utgår från de generella scenarierna för KM 

och MKM men med även inkluderat hur förutsättningar och förhållanden ser ut på platsen. 

Tillvägagångsätt för framtagande finns i WSP (2014).  

 

Förslagsvis behöver man bedöma markanvändningen i omgivningen och göra en 

uppskattning av exponeringssituationen för människor (vilka grupper av människor som 

antas vistas där och hur ofta). Generellt bedöms exempelvis parkmark innebära 

deltidsvistelse och det finns då inte ett behov av att marken uppfyller kraven för KM. I vissa 

fall kan det dock vara lämpligt att marken ska uppfylla kraven för KM. Till exempel om 

Skyddsobjekt KM MKM 

Människor som vistas på 

området 

Heltidsvistelse Deltidsvistelse 

Markmiljön på området Skydd av markens ekologiska 

funktion  

Begränsat skydd av markens 

ekologiska funktion 

Grundvatten Grundvatten inom och intill 

området skyddas 

Grundvatten 200 meter 

nedströms området skyddas 

Ytvatten Skydd av ytvatten 

Skydd av vattenlevande 

organismer 

Skydd av ytvatten 

Skydd av vattenlevande 

organismer  
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området ligger nära bostadsområden där folk utnyttjar omgivningen mer och oftare, eller 

om marken ska vara avsedd för odling av grönsaker och bär.  

 

Då planerna för området i detta skede fortfarande är vaga har en bedömning av 

exponeringssituation inte kunnat utföras i detalj. I avsnitt 9 anges vilka delområden som 

planeras åtgärdas till vilken nivå, beroende på hypotetiska framtida markanvändningar för 

respektive delområde (Figur 5). Förslag på framtida markanvändningsalternativ för de 

olika delområdena har diskuterats fram med beställaren. 

 

Den finns även riktvärden för farligt avfall (FA) framtagna av Avfall Sverige (2019) som 

används för klassning av förorenade massor. Halter som överskrider gränsen för FA kräver 

speciell hantering vid schaktning och deponering.  

4. TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR OCH UNDERLAG 

Flera utredningar har gjorts på området, och dessa har utgjort underlag i denna 

åtgärdsutredning för att beskriva nuvarande föroreningssituation. Sammanställning av 

underlag återfinns i  Tabell 2. 

 

Tabell 2. Sammanställning av det underlag som nyttjats i denna utredning.  

Titel/Författare År Sammanfattning relevant information 

Hamnstaden Lidköping – 

Fördjupad miljö- och 

hälsoriskbedömning. Norra 

delen av hamnstaden/WSP 

2014 Fördjupad riskbedömning för hela norra delen av hamnstaden. 

Beräkning av platsspecifika riktvärden (högre än de generella) och 

föroreningsbelastning till Vänern. För bly utgörs belastningen från 

hela Västra Hamnen till recipienten Vänern cirka 1,42 % av Lidans 

totala årliga utsläpp.  

Fördjupad miljöteknisk 

markundersökning och 

riskbedömning, 

porslinsdeponin, Västra 

hamnen, 

Lidköping/Jordnära 

miljökonsult AB 

2020 Sammanställande rapport som även inkluderat resultat från 

tidigare utredningar på området. Beräkning av förorenade volymer 

massor och detaljerad historisk inventering av utfyllnaden inom 

området och tidigare verksamheter. Detaljerad riskbedömning som 

visar på att en väldigt liten del av blyet lakar ut till Vänern och att 

detta endast utgör en bråkdel av Lidans totala utsläpp till Vänern. 

Mycket höga halter uppmäts dock på en del av Sannorna 5:1 och på 

Städet 18 och området bedöms vara i behov av riskreducerande 

åtgärder.    

PM - 

Ansvarsutredning/Nordic 

law 

2021 Utredning om vem som är ansvarig för eventuell efterbehandling. 

Enligt utredningen faller ansvaret på kommunen för Sannorna 5:1 

och på för Städet 18 återfinns ingen ansvarig eftersom en 

verksamhetsutövare enligt bestämmelserna om ansvar (10 kap. 

Miljöbalken) inte finns.  

Risk estimation of multi-

polluted soils in contact with 

lacustrine systems/Gustav 

Hederfeld 

2018 Examensarbete som utfört laktest, föroreningsanalys i olika 

jordfraktioner och utredning av biotillgänglighet. En relativt liten 

del av blyet bedöms laka ut under rådande förhållanden. Andelen 

biotillgänglig bly av totalhalten bly är ungefär den samma över 

området. Generellt innehöll de finare fraktionerna högre blyhalter. 

Släggan 2 behöver möjligen inte åtgärdas eftersom det föreligger en 

låg biotillgänglighet. För Städet 18 och Sannorna 5:1 kan massorna 

behöva avlägsnas om inte en kvarlämning kan motiveras.  

Fält- och laboratorieresultat 

för jord/Jordnära 

miljökonsult AB 

2018 Resultat av Jordnära miljökonsults provtagningar av jord på 

området.  

 

Fullständig sammanställning av tidigare utredningar återfinns i Jordnära Miljökonsult ABs 

(2020) riskbedömning.  



 

10 
Projektnummer: P210033 

5. FÖRORENINGSPROBLEMATIK   

5.1 Påträffade föroreningar 

Området är framför allt belastat av metaller men det finns även en problematik med 

organiska föroreningar. Metallerna bly, koppar, kobolt, zink och har påvisats över 

haltgränsen för farligt avfall (FA) (medelhalter inom delområden eller vid enskilda punkter) 

(Figur 2). Barium, arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel, krom har även påträffats över 

MKM (medelhalter inom delområden eller vid enskilda punkter). Gällande organiska 

föroreningar förekommer punktvis även halter av PAH1 (hög och medelhög molekylvikt; H 

och M) och aromater över MKM. Utöver dessa förekommer även alifater över KM 

(medelhalter inom delområden eller vid enskilda punkter). (Jordnära Miljökonsult AB, 

2020). I avsnitt 5.2-5.4 redovisas de olika delområdenas föroreningsinnehåll mer detaljerat.  

 

TOC-halten har i WSP (2014) uppskattats till 2,03 % (baserat på medelhalt av 20 prover) 

och av Jordnära Miljökonsult AB (2020) till 4,7 % baserat på en medelhalt av sju prover 

tagna på porlinsavfallet (i huvudsak ytliga jordprov).  

 

Figur 3. Överblick över uppmätta halter i jord på området. (Jordnära Miljökonsult AB, 2020). 

  

 
1 Polycykliska aromatiska kolväten 
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Figur 4. Uppmätta halter 0-0,5 meter under markytan för delområde 1 och delområde 2. Varje ruta 
motsvarar cirka 2500 m2. (Jordnära Miljökonsult AB, 2020). 

5.1.1 Föroreningshalter i olika fraktioner 

Utredning av vilka fraktioner som är kopplade till höga föroreningshalter har utförts och 

resultaten visar högre halter i finfraktioner för de prov som tagits på porlinsavfall. Det finns 

misstanke om att källan till bly i jorden inte är kopplat till porslinet utan till andra produkter 

från tillverkningen såsom glasyrkemikalier eller glasyr- och slamrester. För analys av två 

prover på Släggan 2 återfanns högre halter i den grövre fraktionen. Det anges som sannolikt 

att finfraktionen i detta område utgörs av finsand/muddringsmassor som ursprungligen 

innehöll låga halter av föroreningar.  

 

Resultatet pekar på att porslinet inte är den enda källan till bly utan att en betydande del 

troligtvis härstammar från andra restprodukter från tillverkningen förutom porslinet. 

Dessa föroreningar kan vara svårare att upptäcka visuellt i jordprofilen.  

5.1.2 Spridning och exponering  

Tidigare utredningar har konstaterat höga halter av speciellt bly i grundvattnet under de 

delar av området där porslinsavfall återfinns (delområde 1 och delområde 2). 

Bedömningarna har dock gjorts att spridningen till omkringliggande grundvatten är låg, 

vilket möjligtvis kan bero på att merparten är bundet till partiklar och inte löst i 

grundvattnet, enligt provtagningar utförda av WSP (2014). Även belastningen på Vänern 

(Kinneviken) anses inte medföra en negativ påverkan på vattenlevande växter och djur. Med 

anledning av detta är åtgärdsutredningen främst fokuserad på åtgärder som reducerar 

exponeringen för de människor som förväntas vistas på området vid en framtida förändrad 

markanvändning.  

 

Den direkta exponeringen för människor kan framför allt ske via hudkontakt eller förtäring 

av jord samt inandning av damm. De nämnda föroreningarna kan även exponera människor 

vid området indirekt via intag av växter som ackumulerat föroreningarna eller via kontakt 
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med ytvatten som varit i kontakt med de förorenade massorna. Det bedöms inte som troligt 

att exponeringen sker via inandning av ångor eller via intag av vatten inom området. Detta 

då de föroreningar som påvisats inte är lättflyktiga och då det inte förekommer eller 

planeras dricksvattenuttag av grundvattnet. Åtgärdsutredningen har utgått från denna 

information om ämnenas egenskaper och möjliga exponeringsvägar.  

5.2 Delområde 1 – Uppmätta halter/förorenade volymer 

Delområde 1, som utgörs av fastigheten Städet 18 är kraftigt förorenat och i majoriteten av 

provpunkterna i jord har halter överstigande haltgränsen för farligt avfall (FA) uppmätts. 

Enligt de utredningar som gjorts är området förorenat ner till ett djup på 2,0 meter. De 

högsta halterna har uppmätts på områdets västra del. Områdets area är 21 900 m2 och 

fyllnadsmassorna utgörs till stor del av porslinsavfall som mestadels består av krossat 

porslin men även plast, gjutformar och lera.  

 

Området är i behov av en omfattande riskreducering ner till 2,0 meters djup. Den styrande 

föroreningen för delområde 1 är bly för vilken medelvärdet på området överstiger 

haltgränsen för FA. I vissa punkter har även kobolt och koppar påträffats i halter över FA, 

men medelhalten av dessa är på en lägre nivå och ligger i nivå med generella riktvärden för 

KM respektive MKM. Sammanställning av föroreningar som överskrider respektive 

riktvärde kan ses i Tabell 3.  

 

Tabell 3. Halter (medel och maxhalt) som överskrider respektive riktvärde för undersökta ämnen för 
delområde 1. Baseras på sammanställning från Jordnära Miljökonsult (2020).  

 KM MKM FA 

Medelvärde PAH-H, PAH-M, aromater >C10-C16, 

alifater >C16-C35, zink, kobolt 

Koppar Bly 

Maxhalt Aromater >C16-C35, nickel, kadmium, 

arsenik 

PAH-H, PAH-M, aromater 

>C10-C16, zink, barium 

Koppar, 

kobolt 

 

För indelning av området inför denna åtgärdsutredning har bly valts som styrande 

förorening för delområde 1, vilket är utifrån Jordnära Miljökonsults (2020) bedömning. I 

Tabell 4 visas uppskattad volym förorenade massor för delområdet. Vid omvandling från 

kubikmeter till ton används densiteten 1,7 ton/m3. Summan för respektive kategori har 

avrundats till hundratals ton. 
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Tabell 4. Uppskattad mängd massor av olika föroreningsgrad för delområde 1 från Jordnära 
miljökonsult AB (2020). Bly är styrande förorening och indelning är även gjord för olika djup.  

Massor/föreningshalt Djup (m) Volym (m3) Massa (ton) 

FA 0-0,5 4 800 8 160 

0,5-1,0 6 000 10 200 

1,0-1,5 2 400 4 080 

1,5-2,0 2 400 4 080 

2,0-3,0 - - 

Summa 15 600 26 500 

MKM-FA 0-0,5 2 400 4 080 

0,5-1,0 2 400 4 080 

1,0-1,5 4 800 8 160 

1,5-2,0 1 200 2 040 

2,0-3,0 - - 

Summa 10 800 18 400 

KM-MKM 0-0,5 2 400 4 080 

0,5-1,0 1 200 2 040 

1,0-1,5 1 200 2 040 

1,5-2,0 - - 

2,0-3,0 4 800 8 160 

Summa 9 600 16 300 

 

De uppmätta halterna i grundvattnet inom porslinsdeponin är cirka 10 gånger över 

riktvärdet för skydd av grundvatten.  

5.3 Delområde 2 – Uppmätta halter/förorenade volymer 

Delområde 2 upptar en yta på cirka 8 400 m2. På delområde 2 återfinns betydande 

förorening och medelhalten av bly överskrider riktvärdet för MKM. Inom vissa delar av 

området är halterna överstigande gränsvärden för FA gällande bly och zink (i 3 av 25 prov). 

Förorenade massor har påträffats ner till 2,5 meter. Även på denna del av Sannorna 5:1 

finns stora delar porslinsavfall. På området krävs en betydande riskreducering till följd av 

uppmätta halter som överstiger FA i djupare jord (>0,5 meter). I det ytligaste jordlagret (0-

0,5 meter) överskrids MKM för delar av området. Den förorening som uppmätts i högst 

halter på området (medel- och maxhalt) är bly och för området blir denna förorening 

styrande för åtgärd. I Tabell 5 visas vilka ämnen som påträffats på delområde 2 i 

medelhalter och maxhalter över respektive riktvärde.  

 

Tabell 5. Halter (medel och maxhalt) som överskrider respektive riktvärde för undersökta 
parametrar för delområde 2. Baseras på sammanställning från Jordnära Miljökonsult (2020). 

 KM MKM FA 

Medelvärde Kobolt, PAH-H Bly  

Maxhalt Arsenik, kadmium, kvicksilver, 

nickel, PAH-M 

Barium, kobolt, koppar,  Bly, zink 

 

I Tabell 6 anges beräknad volym förorenade massor för delområde 2. Vid omvandling från 

kubikmeter till ton används densiteten 1,7 ton/m3. Summan för respektive kategori har 

avrundats till hundratals ton. 
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Tabell 6. Uppskattad mängd massor av olika föroreningsgrad för delområde 2  (Jordnära 
miljökonsult AB, 2020). Bly är styrande förorening och indelning är gjord för olika djup i 
markprofilen.  

Massor/föroreningshalt Djup (m) Volym (m3) Massa (ton) 

FA 0-0,5 - - 

0,5-1,0 2 800 4 760 

1,0-2,0 - - 

2,0-3,0 - - 

Summa 2 800 4 760 

MKM-FA 0-0,5 1 400 2 380 

0,5-1,0 - - 

1,0-2,0 2 800 4 760 

2,0-3,0 2 800 4 760 

Summa 7 000 11 900 

KM-MKM 0-0,5 1 400 2 380 

0,5-1,0 1 400  2 380 

1,0-2,0 - - 

2,0-3,0 - - 

Summa 2 800 4 760 

 

5.4 Delområde 3 – Uppmätta halter 
Delområde 3 är förorenat med PAH-H över riktvärdet för KM och det förekommer även 

metaller (bly, koppar, arsenik, barium, krom, kvicksilver och nickel) samt PAH-M, alifater 

och aromater. För området bedöms PAH-H vara styrande förorening då medelhalten 

överskrider KM. Hänsyn bör även tas övriga föroreningar och då till speciellt bly som är 

förekommer i kraftigt förhöjda halter i närområdet (delområde 1 och 2). För delområdet 

har inga beräkningar gjort för förorenade volymer i tidigare utredningar. Medelhalten PAH-

H överskrider dock inte de PSRV som finns framtagna för området (Jordnära Miljökonsult 

AB, 2020), se avsnitt 5.5 för beskrivning av PSRV och WSP (2014) för beräknade nivåer.  

 

Tabell 7. Halter (medel och maxhalt) som överskrider respektive riktvärde för undersökta 
parametrar. Baseras på sammanställning från Jordnära Miljökonsult AB (2020). 

 KM MKM FA 

Medelvärde PAH-H   

Maxhalt Barium, krom, kvicksilver, 

nickel, zink, alifater >C12-C16, 

alifater >C16-C35, aromater 

>C10-C16 

Arsenik, bly, koppar, 

PAH-M, PAH-H 

 

 

5.5 Platsspecifika riktvärden 

WSP (2014) har beräknat platsspecifika riktvärden (PSRV) för bly inom Västra hamnen 

utifrån aktuella markförhållanden på fastigheterna Sannorna 5:1, Släggan 2 och Städet 18. 

Dessa har beräknats med hänsyn till olika markanvändningar, se Tabell 8. Platsspecifika 

riktvärden har även beräknats för barium, koppar, kvicksilver, zink, alifater, aromater, PCB 

och PAH (WSP, 2014).  
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Tabell 8. Platsspecifika riktvärden (PSRV) för olika markanvändningsscenarier och djup för bly 
inom Västra hamnen jämfört med de generella riktvärdena för KM/MKM (Naturvårdsverket, 2009 
uppdaterad 2016).  

Generella 

riktvärden 

 Blyhalt 

mg/kg TS 

Beskrivning 

KM - 50 Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 

markanvändning 

MKM - 400 Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre 

känslig markanvändning 

PSRV: Djup Blyhalt 

mg/kg TS 

Beskrivning 

Bostadkällare 2-3 m 1 500 Flerfamiljsbostäder, radhus och förskolor där 

utschaktning gjorts för källare. Vattentät 

grundläggning. 

Bostadplatta ytlig 

djup 

700 

1 500 

Flerfamiljsbostäder, radhus, förskolor och skolor som 

grundläggs på platta. Vattentät grundläggning. 

Verksamhetnormaltät platta ytlig 

djup 

700 

1 500 

Lokaler för industri, handel och restaurang som 

grundläggs på platta på mark. 

Grönytabostad ytlig 

djup 

80 

700 

Grönytor i anslutning till flerfamiljsbostädernas gårdar 

och trädgårdar vid radhus. Mindre odlingslotter 

tänkbara. 

Grönytaverksamhet ytlig 

djup 

400 

1 500 

Grönytor i anslutning till verksamhetslokaler och 

hårdgjorda ytor. 

Hårdgjord yta ytlig 

djup 

400 

1500 

Lokalgator, parkeringsplatser, hamnområde, övriga 

hårdgjorda ytor.  

6. BIDRAGSMÖJLIGHETER 

Det finns möjlighet att söka bidrag från Naturvårdsverket för sanering av förorenade 

områden om marken är avsedd för bostadsbyggande eller utgör en betydande risk för hälsa 

och miljö.  

 

För Städet 18 finns enligt den ansvarsutredning ingen verksamhetsutövare som är ansvarig 

för en efterbehandlingsåtgärd. Detta innebär att möjlighet finns att söka bidrag för detta 

område om planerad markanvändning är bostadmark. Området vid Västra hamnen har 

bedömts bidra till en liten belastning av bly på Vänern. Formuleringen ” Spridning av 

föroreningar från ett förorenat område bör inte innebära vare sig en höjning av 

bakgrundshalter eller utsläppsmängder som långsiktigt riskerar att försämra kvaliteten 

på ytvatten- och grundvattenresurser.”  används i Naturvårdsverkets rapport 5978 (2009).  

 

För objekt som får bidrag görs även avdrag för värdeökning av marken. Huvudmannen 

ansvarar för att detta görs och lämnas in som underlag inför en bidragsansökan. Mer om 

processen för detta återfinns i Naturvårdsverkets kvalitetsmanual ”Kvalitetsmanual för 

användning av bidrag till efterbehandling av förorenade områden” (2021).  

  

I Naturvårdsverkets kvalitetsmanual (2021) anges specifikt urvalskriterierna:  

”Innovation och utveckling av tekniker, metoder och arbetssätt har betydelse för att öka 

åtgärdstakten och till exempel minska behovet av att deponera massor” och ”Ökat 

bostadsbyggande genom att avhjälpa föroreningsskador på områden som då kan 

återanvändas och bebyggas med bostäder.” 
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Ärendegången för bidragsansökan går först till Länsstyrelsen som därefter prioriterar vilka 

objekt som ska gå till vidare hantering av Naturvårdsverket inom regionen. 

Naturvårdsverket är den institution som sedan beviljar eller avslår ansökan om bidrag för 

saneringsåtgärd.  

7. BEDÖMNING AV TÄNKBARA ÅTGÄRDSMETODER 

Då föroreningen till störst del utgörs av metaller (oorganiska föroreningar som inte kan 

förstöras) är destruktion eller omvandling av föroreningarna inte ett alternativ till åtgärd. 

Källföroreningen och/eller exponeringen kan i stället reduceras genom separation och 

koncentration, fastläggning, deponering eller inneslutning. Därtill kan skyddsåtgärder 

såsom administrativa åtgärder så som villkor i detaljplan tillämpas. I Tabell 9 anges de 

åtgärdsmetoder som anses vara lämpliga inom hela eller delar av det förorenade området.  

En genomgång av dessa metoder ges nedan i detta avsnitt. Om inget annat anges är 

informationen i detta avsnitt hämtad från Åtgärdsportalen som är framtagen av Sveriges 

Geotekniska Förening (SGF) (Åtgärdsportalen, 2021).  

 

Tabell 9. Principer och angreppsätt för att åtgärda området samt dess lämplighet för aktuella 
föroreningar. 

Principer och angreppssätt Lämplighet för 
aktuella 
föroreningar 

Åtgärdsmetoder som beskrivs i 
detta avsnitt 

Reducera käll-
föroreningen 

Destruktion eller 
omvandling 

-  

Separation och 
koncentration 

X Fytoremediering 

Jordtvätt 

Torrskiktning 

Deponering X Schaktning och extern deponering 

Reducera 
exponering 

Fastläggning X Stabilisering/solidifiering 

Inneslutning X Inneslutning/övertäckning 

Administrativa 
skyddsåtgärder 

X Administrativa skyddsåtgärder, så som 
villkor i detaljplan 

7.1 In-situ metoder 

In-situ metoder är åtgärdsmetoder som genomförs utan att massor grävs upp. Nedan 

beskrivs de åtgärder som övervägts inför framtagande av åtgärdsalternativ inom ramen för 

denna åtgärdsutredning.  

7.1.1 Inneslutning/övertäckning 

Inneslutning innebär att spridning och exponering reduceras genom att källzonen innesluts 

med en fysisk barriär. En inneslutning består av både horisontella och vertikala barriärer. 

Ibland används endast en horisontell barriär i form av en övertäckning. Vid en övertäckning 

skapas endast en barriär ovanifrån vilket minskar exponeringsrisken för människor och 

djur samt till viss del minskar infiltrationen av nederbörd.  

 

En inneslutning med både horisontella och vertikala barriärer minskar infiltrationen och 

genomflödet av nederbörd/grundvatten genom de förorenade massorna och minskar 

därmed utlakningen till yt- och grundvattenrecipienter. Föroreningsplymen stoppas genom 

att kapsla in föroreningen på plats. För att föroreningen inte ska kunna få en annan 
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spridningsväg är det viktigt att den vertikala barriären installeras ner till ett tätt skikt av 

exempelvis tät lera.  

 

Exempelvis kan en slurrybarriär av cement konstrueras. Andra material som kan nyttjas är 

exempelvis stål- eller plastspont (tätspont), polymerer eller lera. En barriär bör vara av ett 

tätt material och ha en låg genomsläpplighet på under 5 x 10-9 m/s. Ovan ett förorenat 

område kan material för övertäckning vara exempelvis lera eller bentonit. Bentonit har en 

väldigt låg genomsläpplighet och sväller när det kommer i kontakt med vatten. 

 

För övertäckningar (horisontella barriärer) kan krav på exempelvis maximalt 5 

mm/nederbördgenomträngning per år sättas. Om vertikala barriärer installeras är detta 

viktigt eftersom det annars kan ansamlas vatten innanför dessa. Det är vanligt att metoden 

kombineras med skyddspumpning.  

 

Kostnaden för metoden beror på exempelvis typ av byggnader, hur stort området är, vilket 

djup installationen görs till och material som används i barriären. Driftkostnaderna är 

relativt låga, men däremot kan kostnaden för kontrollprogram bli hög i längden. Jämfört 

med andra etablerade metoder är driftsfasen av inneslutning och barriärteknik mindre 

energi- och resurskrävande.  

 

Den största nackdelen med metoden är att föroreningen inte avlägsnas från jorden i 

källzonen. Föroreningen finns kvar även om riskerna kan reduceras avsevärt, speciellt med 

avseende på halter i grund- och ytvatten nedströms källzonen.  

 

En tätspont runtom området och en hårdgjord yta medför en kraftigt minskad infiltration 

av vatten i de förorenade massorna. Endast en hård yta tar inte bort riskerna med ökad 

utlakning/spridning vid förändrade grundvattennivåer och översvämningar. Vid en 

fullständig inneslutning av området förhindras även att växter och deras rötter kan ta upp 

förorening från massorna och även från närliggande grundvatten. Det tar bort risker som 

vid kvarlämning av förorening kan finnas även i närliggande området. Vid en tätspont 

runtom området blir det även en tydlig avgränsning av de förorenade massorna från 

omkringliggande jord. Vid schakt och byggnation i omkringliggande området finns en tydlig 

gräns var de förorenade massorna befinner sig.  

7.1.2 Stabilisering/solidifiering 

Principen för metoden stabilisering/solidifiering (S/S) är att minska utlakningen av en 

förorening genom att dels stabilisera (exempelvis med aktivt kol som binder in) och 

solidifiera/hårdgöra marken. Metoden används i huvudsak för att behandla källzoner. 

Dessa två delar i kombination medför att föroreningen fastnar i marken. Stabiliseringen gör 

att föroreningen binder till materialet (genom kemiska reaktioner) och solidifiering 

minskar den fysiska möjligheten för föroreningen att förflyttas genom att sänka 

genomsläppligheten (hydrauliska konduktiviteten). Detta bidrar till lägre halter av 

förorening i grundvatten och även en minskad spridning. Metoden kan användas både in 

situ och ex situ på redan uppgrävda massor. Olika typer av additiv kan användas för att 

stabilisera föroreningen. Dessa kan anpassas utifrån förhållanden och typ av förorening. 

Exempel på additiv kan vara cement, polymerer eller aktivt kol. Den vanligaste metoden är 

cement vilket även bidrar till en pH-ökning som minskar utlakning av de flesta metaller. 

Utlakning av bly är starkt pH-beroende och lakar ut betydligt mer vid ett lägre pH.  
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Metoden fungerar bättre för sand och grus och sämre för jordar med högt lerinnehåll och 

organiskt material. Finns mycket sten och större material i jorden kan detta försvåra 

arbetet. Det kan även i vissa fall vara svårt att genomföra djupt ner i markprofilen. Det 

rekommenderas att utifall S/S planeras som åtgärdsmetod att göra försök i mindre skala för 

att optimera mängd och typ av additiv som tillsätts för de platsspecifika förhållandena.  

 

Metoden bidrar till en volymökning och kan leda till att marken reser sig vid in situ 

behandling. Om metoden görs ända upp till markytan behöver ny matjord tillsättas för 

växtlighet. Då marken solidifieras kan detta eventuellt utnyttjas om marken ska bebyggas 

och fungera som grundläggning för byggnader. Däremot kan det finnas nackdelar med en 

hårdgjord markprofil och detta kan bli begränsande för exempelvis ledningsdragningar.  

 

Det kan krävas relativt mycket resurser (beroende på additiv) och energi vid S/S och det 

finns en stor variation i kostnader som beror på t.ex. kornstorlekssammansättning, 

förorenings- och vatteninnehåll. Fördelar med S/S kan vara förbättrad stabilitet i marken 

och att metoden finns tillgänglig kommersiellt.   

 

En annan aspekt är att metoden är permanent och irreversibel och ej kan upprepas om den 

redan är utförd. Det finns även sannolikhet att VOC (lättflyktiga kolväten) kan avges under 

pågående behandling. Dessutom kan frostskador potentiellt uppstå i materialet under kalla 

perioder.  

7.1.3 Fytoremediering  

Principen för fytoremediering, även kallat fytosanering, är att växter utnyttjas för att 

ansamla föroreningar som sedan kan avlägsnas vid avverkning. Generellt används metoden 

för områden som endast överskrider riktvärden något. Detta med motivationen att om 

halterna behöver sjunka mycket för att nå önskad halt blir behandlingstiderna väldigt långa.  

 

Växter kan ta upp föroreningar via rötterna och olika växter kan vara olika bra på att ta upp 

olika föroreningar. För fytosanering är biotillgängligheten avgörande för effektiviteten. En 

hög biotillgänglighet ökar generellt föroreningsupptaget. En begränsning finns med 

fytosanering sett till djup; växternas upptag är begränsat till rotdjupet för växterna, vilket 

sällan uppgår till mer än 2,5 meter. Även jordens permeabilitet är i vissa fall begränsande 

för hur långt rötter kan tränga ner. Under pågående åtgärd kan generellt marken inte brukas 

för andra ändamål och det behövs ofta flera växtsäsonger för att se minskade halter. 

7.1.4 Administrativa åtgärder 

Det kan vidtas administrativa åtgärder för att minska risken med ett förorenat område. 

Exempelvis kan människor hindras från att exponeras genom att området görs otillgängligt. 

Restriktioner som begränsar markanvändningen, såsom att området inte bör ha växter med 

djupa rötter som transporterar upp föroreningen ytligt, kan även användas. Det kan även 

anges begränsningar i exempelvis hur och var ledningsdragningar får göras eller på vilket 

sätt dagvattenhanteringen inom området utformas. Även förutsättningar avseende metod 

för grundläggning av byggnader ovan ett förorenat område kan göras. I de fall en åtgärd 

förändrar möjligheterna för schakt (exempelvis om ett tätskikt riskeras förstöras) inom 

området kan detta bli ett villkor som anges inför försäljning/detaljplanering av marken.  
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Ett problem med administrativa åtgärder är att det är svårt att säkerställa att åtgärden har 

en långsiktig funktion. Administrativa åtgärder kan vara otillräckliga ur ett långt perspektiv 

för att minska risker även för framtida generationer. Det kan krävas kontinuerligt underhåll 

och säkerställande att risker inte förekommer.  

7.2 Ex-situ metoder 

Ex-situ metoder är åtgärdsmetoder som genomförs på massor som grävts upp. Dessa kan 

genomföras on-site eller off-site beroende på metod. Metoden stabilisering/solidifiering 

kan även användas ex situ, denna metod beskrivs dock mer under in situ metoder.  

7.2.1 Schaktning och extern deponering 

Den vanligaste metoden för att sanera förorenad mark i Sverige idag är att de förorenade 

massorna schaktas upp och sedan deponeras på en avfallsdeponi. Beroende på förorening 

och halt kan olika mottagningsanläggningar användas. Schaktning av de förorenade 

massorna tar bort källan till förorening och på så sätt minskas risken.  

 

Fördelar med metoden är att den är beprövad och fungerar väl för en tydligt avgränsad 

förorening. För ytligt liggande föroreningar är det generellt enkelt att gräva med grävmaskin 

och i viss mån är det även möjligt under grundvattenytan. Vid schaktning under 

grundvattenytan behöver grundvatten pumpas bort. Beroende på föroreningsgrad behöver 

detta omhändertas eller renas på plats. En nackdel är att det bidrar till stora mängder 

transporter (klimatpåverkan) och även att föroreningen och dess problematik flyttas till en 

annan plats (och då ger upphov till avfall).  

 

Vissa deponier har en satt gräns för maximal halt av TOC för massor som de tar emot. Detta 

är något som bör beaktas i de fall schaktsanering används som behandlingsmetod och 

stämmas av med tänkt mottagningsanläggning vid en projektering.  

7.2.2 Schaktning/masshantering i och med byggnation  

För områden som avses exploateras, för både verksamheter och bostäder, tillkommer oftast 

en viss masshantering i samband med exploateringsarbeten. Massor schaktas upp för att 

exempelvis dra ledningar och för att grundlägga inför byggnation. Då området i dagsläget 

ej är detaljplanerat är masshanteringen i samband med byggnation inte kalkylerbar. 

Beroende på typ av verksamhet och grundläggningsmetod kan mängden överskottsmassor 

variera. Schaktning för exempelvis byggnad av parkeringsgarage under hus eller källare kan 

bidra till en omfattande urschaktning. Detta är en viktig aspekt att koordinera med 

projekteringen av en åtgärd. Grundläggning med pålning ger däremot inga djupa schakter, 

vilket medför en mindre mängd massor som hanteras. Vid exploatering uppkommer även 

massor vid schaktning i och med exempelvis ledningsdragningar. Genomförs en annan typ 

av åtgärd, såsom exempelvis solidifiering/stabilisering eller inneslutning/övertäckning 

behöver detta beaktas vid byggnation. Detta för att säkerställa att byggnation inte stör eller 

försämrar åtgärdens funktion. Sker byggnation i samband med en åtgärd kan synergier i 

vissa fall ske där de totala arbetskostnaderna kan minska. Vid exempelvis schaktning och 

deponering utgörs dock generellt majoriteten av kostnaden av transporter och 

deponeringsavgifter. De geotekniska förutsättningarna är av stor vikt när masshanteringen 

planeras. 
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Vid byggnation är det vanligt att matjorden avlägsnas (även ofta benämnt mulljord). Denna 

utgör vanligtvis cirka 0,5 meter av den översta delen av marken, men kan vanligen variera 

mellan 0,1-0,8 meter. Detta ger upphov till massor som behöver hanteras i byggprojekt även 

om jorden inte skulle vara förorenad. Skillnaden i kostnad/hantering blir i dessa fall 

deponeringsavgiften som tillkommer för de uppschaktade massorna.  

Risker med schaktning i förorenade områden kommer även med fler risker, såsom 

hudupptag eller inandning av damm från de förorenade massorna. Vid schaktning och 

masshantering inom förorenade områden är dessa risker något som behöver beaktas.  

7.2.3 Torrsiktning 

Torrsiktning innebär att material storlekssorteras. Principen är att material passerar genom 

en sikt där större material fastnar och mindre partiklar går igenom. För porslinsavfall skulle 

denna metod kunna användas för att sortera ut porslinsavfall och avlägsna detta. 

Torrsiktning kan även användas för att återföra större fraktioner till jorden. Generellt binds 

föroreningar till mindre fraktioner medan större fraktioner kan vara relativt fria från 

förorening. Metoden kan exempelvis kombineras med extern deponering, där vissa 

fraktioner deponeras och vissa kan återföras. Detta kan då medföra mindre kostnader för 

deponering och även minska på transporter. Då blir även mängden rena 

återfyllningsmassor som krävs efter utschaktning mindre.  

 

Kostnader för torrsiktning ligger på omkring 30-80 kr/ton. Information om i vilken fraktion 

föroreningen förekommer behövs och även så bör ett torrsiktstest genomföras för att 

bedöma hur metoden fungerar på jorden. Jordens vatteninnehåll påverkar hur väl metoden 

fungerar och ju torrare desto bättre. För att kunna göra en mer exakt kostnadsuppskattning 

behövs information om ungefärliga mängder som kan återföras till jorden efter siktningen.  

7.2.4 Jordtvätt 

Vid jordtvätt grävs förorenade massor upp och tvättas på plats i en mobil 

jordtvättanläggning. Dessa inkluderar då utrustning för att separera större fraktioner. 

Därefter tvättas jorden och återförs efter kontroll till marken. Som en del i processen kan 

mindre kornstorlekar sorteras bort och avskiljas. Tvättvattnet går därefter igenom en 

reningsanläggning som kan anpassas utefter förorening. Det går exempelvis att använda sig 

av aktivt kol, omvänd osmos eller nanofiltrering. Förorenat slam eller förbrukat filter som 

innehåller förorening kan därefter deponeras externt eller destrueras genom förbränning. 

Jordtvätt fungerar generellt bättre på grövre material med en hög andel större fraktioner. 

Metoden kombineras ofta med torrsiktning innan för att ta bort de grövsta fraktionerna. 

Vid för hög andel lera och silt fungerar metoden dåligt. En risk som kan föreligger vid 

siktning av porslinsavfall kan vara att materialet krossas och på så sätt frigöra föroreningar.  

 

Jordtvätt kan kombineras med exempelvis schaktning och extern deponering där de större 

fraktionerna, som är mindre förorenade, återförs. Detta bidrar till mindre massor som 

behöver deponeras och därmed minskade kostnader. En kostnadsuppskattning för jordtvätt 

är på mellan 250-600 kr/ton. Kostnaden beror på föroreningshalter, typ av material och till 

vilken den satta målhalten är.  

 

Information om i vilken fraktion föroreningen förekommer och storleksfördelning behövs 

för att uppskatta andel av massorna som kan återföras. Då kostnaden för jordtvätt kan bli 
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hög behövs att en större del material kan återföras för att det ska bli en lönsam metod rent 

kostnadsmässigt.  

8. ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDSMÅL  

De övergripande åtgärdsmålen formuleras enligt nedan.  

• Att exponeringen av förorening för människor och miljö inte innebär oacceptabla 

risker 

o Människor ska inte komma i direkt kontakt med föroreningshalter som kan 

medföra negativa hälsorisker. 

o Genomförandet av åtgärden ska inte bidra till en ökad 

föroreningsspridning till omgivningen.  

o Områdets belastning i ett långsiktigt perspektiv ska inte bidra till en negativ 

påverkan på omgivande miljö  

▪ Grundvattnet som naturresurs 

▪ Ytvattnet Vänern som naturresurs (exempelvis är Vänern 

dricksvattenförekomst) samt dess ekosystem 

▪ Gällande markekosystem: marken har till stor del redan tagits i 

anspråk på ett sätt som begränsar markens ekologiska funktion 

eftersom det i hög grad redan är exploaterat. Ett skydd som stödjer 

markens ekologiska funktion är därför inte ett åtgärdsmål i sig, men 

bör dock beaktas vid en känslig markanvändning.  

• Marken ska vara lämplig för sitt ändamål 

o Det är inte helt beslutat hur den framtida markanvändningen ska se ut. De 

scenarier som är påtänkta i nuläget är verksamhetsmark, parkområde och 

bostäder. Markanvändningen kommer förmodligen att se olika ut beroende 

på delområde och föroreningsbelastning. 

 

Förutom ovanställda åtgärdsmål är det även viktigt att genomförandet av åtgärden medför 

en så liten påverkan som möjligt i avseende på klimatpåverkan, luftföroreningar och avfall. 

Det är även önskvärt att åtgärden medför att de framtida drift- och underhållsbehovet av 

området kopplat till föroreningar minimeras.  

 

Åtgärderna bedöms utifrån om de uppfyller åtgärdsmålen. Utifrån målformuleringen 

kommer även olika kriterier användas för att utvärdera måluppfyllelsen för respektive 

åtgärd, se avsnitt 10. I de fall det är möjligt omsätts de övergripande åtgärdsmålen i form 

av mätbara åtgärdsmål, se avsnitt 12.1. 

9. ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Åtgärdsförslag har getts för respektive delområde nedan utifrån föroreningssituation och 

målsättning med avseende på markanvändning (KM/MKM). I  Figur 5 visas planerade 

åtgärdsmål för olika delområden, vilka anger den föroreningsnivå som anses vara 

acceptabel att kvarlämna på området för respektive markanvändning. För den östra delen 

av Sannorna 5:1 samt inom delområde 2 planeras verksamhetsmark, MKM (inom blåa 

linjer). För delområde 1 och 3 utreds förutsättningarna för både bostäder och 

verksamhetsmark (motsvarande KM och MKM) (markerat inom röda linjer).  
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Figur 5. Planerade åtgärdsmål som utreds för olika delar av området.  

 

I Tabell 10 listas de åtgärdsmetoder som beskrivits i tidigare avsnitt. I tabellen visas den 

bedömning som gjorts utav om åtgärden anses vara genomförbar med tanke på 

förutsättningarna. I nuläget saknas exempelvis tillräckligt med information om 

porslinsresternas och markens beskaffenheter för att kunna ta med torrskiktning och 

jordtvätt vidare i åtgärdsutredningen. Vidare i åtgärdsutredningen behandlas metoderna 

schaktning och deponering, inneslutning masshantering i och med byggnation. Dessa är de 

metoder som anses lämpligast att utreda för området. Administrativa åtgärder, 

torrskiktning och jordtvätt kan bli aktuella att titta på när mer information finns tillgänglig.  
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Tabell 10. Sammanställning av huruvida de beaktade åtgärdsmetoderna som tidigare beskrivits är 
tillämpbara inom det aktuella området (eller delar av det) och kortfattat om anledningen om de inte 
anses vara det. Det anges även om de angivna metoderna har kunnat vara möjliga att utreda vidare i 
åtgärdsutredningen, med hänsyn till hur mycket information som finns tillgänglig i nuläget. 

Åtgärdsmetod Troligtvis 

tillämpbar/ 

tekniskt 

genomförbar 

Anledning till att 

metoden inte har 

behandlats vidare i 

åtgärdsutredningen 

Tillräcklig 

information 

för 

bedömning 

Motivering / vilken 

information saknas 

Inneslutning 

(horisontell och 

vertikal barriär) 

Ja  - Till stor del Information om markens 

beskaffenhet saknas. 

Övertäckning 

(horisontell barriär) 

Nej Endast en övertäckning 

bedöms inte reducera 

riskerna för växtupptag. 

Avgränsningen mot 

områden i omgivningen 

blir otydlig vid avsaknad av 

en vertikal barriär.  

 Ja  

Stabilisering/ 

solidifiering 

Nej En hård markprofil kan 

försvåra 

ledningsdragningar. För 

stora begränsningar i 

markanvändning. 

- - 

Fytoremediering Ja/Nej De höga halterna som 

förekommer medför att det 

kommer ta för lång tid för 

delområde 1 och 2. 

Delvis Ej fastställt att växter kan 

bidra till att reducera 

halter på delområde 3. 

Metoden innefattar 

osäkerheter.  

Administrativa 

åtgärder 

 

Ja - Till stor del  Då framtida 

markanvändning inte är 

beslutad är det svårt att 

avgöra vilka typer av 

restriktioner som är 

lämpliga.  

Schaktning och 

extern deponering 

Ja - Ja  

Schaktning/ 

masshantering i och 

med byggnation 

 

Ja - Till stor del Då framtida 

markanvändning inte är 

beslutad är det svårt att 

avgöra hur mycket massor 

som kommer hanteras i 

entreprenaden.  

Jordtvätt Kanske En stor del av massorna 

utgörs av porslinsavfall. 

Potentiellt kan endast en 

liten del av massorna 

kunna återföras. 

Nej Information om markens 

beskaffenhet saknas: 

kornstorlekar, andel 

lera/silt. Entreprenör 

behöver göra en 

bedömning för den 

specifika platsen för att 

bedöma lämpligheten. 

Torrsiktning Kanske  En stor del av massorna 

utgörs av porslinsavfall, 

risk för krossning och ökad 

föroreningsspridning. 

Nej Information om markens 

beskaffenhet saknas: 

kornstorlekar, andel 

lera/silt. Entreprenör 

behöver göra en 

bedömning för den 

specifika platsen för att 

bedöma lämpligheten. 
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Nedan anges de åtgärdsalternativ som i kommande avsnitt utvärderas vidare för respektive 

delområde (områdena är utmarkerade i Figur 5). 

 

• Delområde 1 – Städet 18: 

1. Nollalternativet – Ingen åtgärd, området lämnas orört. 

2. Total utschaktning (KM) - Alla förorenade massor (över KM) avlägsnas 

och transporteras till extern deponi.  

3. 50 % utschaktning (KM) och 50 % inneslutning (MKM)– Halva 

området schaktas ner till KM (parkområde eller bostäder) och halva 

området kapslas in och blir verksamhetsmark (MKM).  

4. Inneslutning (MKM) – Massorna kapslas in genom tätspont runtom 

området och hårdgjorda ytor alternativt bentonitmatta som förhindrar 

infiltration inom området.  

 

• Delområde 2 – Del av Sannorna 5:1: 

1. Nollalternativet – Ingen åtgärd, området lämnas orört. 

2. Total utschaktning (MKM) - Alla förorenade massor (över MKM) 

avlägsnas och transporteras till extern deponi.  

3. Inneslutning (MKM) – Massorna kapslas in genom tätspont runtom 

området och hårdgjorda ytor.  

 

• Delområde 3 – Släggan 2 och del av Sannorna 5:1: 

1. Nollalternativet – Ingen åtgärd, området lämnas orört. 

2. Masshantering i och med verksamhetsmark (MKM) – Endast    

verksamhetsmark på de östra delarna av området.   

3. Masshantering i och med byggnation av bostäder (KM) –De västra 
delarna blir möjligt för bostäder och parkmark. Östra delarna blir 
verksamhetsmark.  

10. UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDSALTERNATIV 

10.1 Delområde 1 – Städet 18 

För delområde 1 utreds möjligheten för riskreducerande åtgärder både ner till KM och 

MKM, och även ett alternativt som är en kombination av båda. Vid tidpunkten för denna 

utredning finns ingen exakt markanvändning specificerad i planen för Västra hamnområdet 

därav görs denna utredning med flera olika scenarier.  

 

Vid beräkning av kostnader har för samtliga alternativ antagits att matjorden kommer 

behöva hanteras. Detta eftersom matjorden antas tas bort innan grundläggning inför 

byggnation. Dessa kostnader skulle innefattas vid en byggnation även i de fall en 

riskreducerande åtgärd inte skulle behövas. Dessa kostnader har därför inte inkluderats i 

totalkostnaden för åtgärden utan redovisas separat för respektive åtgärdsalternativ.  

10.1.1 Åtgärdsalternativ 1 – Nollalternativet 

Genomförande och förutsättningar 
Riskerna för miljö och vidare spridning till recipienter från detta delområde anses vara 

acceptabla i nuläget och det finns därför förutsättningar att lämna området orört, med 

förutsättning att inga människor vistas inom det. Områdets centralt belägna lokalisering 
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och närhet till vatten (Vänern) gör det dock attraktivt för nyetablering av både verksamheter 

och bostäder/parkområden. Det förekommer akuta risker vid vistelse på området idag 

vilket i sig gör åtgärdsalternativet ohållbart med avseende på skydd av människors hälsa. 

Risken för att människor kommer i kontakt med förorenad jord ökar om bostäder byggs i 

närheten (exempelvis på delområde 3). Även risker kopplat till exponering via damning och 

spridning via grundvattnet till växter i närområdet ökar om ett bostadsområde etableras.  

Tid för åtgärd 
Nollalternativet innebär ingen åtgärd och tidsåtgången är därför noll.  

Drift- och underhållsbehov 
Om ingen åtgärd genomförs finns inga drift- och underhållsbehov utan området lämnas 

orört. Det underhåll som krävs är det som krävs för fortsatt avspärrning av området och 

åtgärder för att förhindra att personer vistas på området.  

Kostnader 
Kostnaden för en åtgärd är noll då inga direkta markarbeten genomförs. Däremot kan 

kostnader komma att ske i och med fortsatta administrativa åtgärder som även på lång sikt 

bör kontrollera att området är fortsatt otillgängligt för människor. Dessa kostnader bedöms 

dock som försumbara i jämförelse med vad en åtgärd kostar.  

 

En indirekt kostnadsaspekt är även värdet på marken. Om marken kan utnyttjas antas att 

värdet ökar, det är dock svårt att i detta skede ge en exakt siffra av denna värdeökning. Inför 

eventuell bidragsansökan för Städet 18 bör detta utredas vidare av huvudmannen och även 

sättas i relation till åtgärdens kostnad. 

Måluppfyllelse 
Utan en åtgärd för delområde 1 uppfylls inte de övergripande åtgärdsmålen.  

Osäkerheter och risker 
Inga risker med en pågående entreprenad finns då inga arbeten genomförs. Riskerna 

kopplade till påträffade föroreningar (bland annat i halter över FA) kvarstår om de lämnas 

kvar. Riskerna för skador för människor och djur som vistas på området kan inte uteslutas 

om ingen åtgärd görs. Dessa risker hanteras i nuläget genom instängsling och om ingen 

åtgärd utförs bedöms detta behöva fortsätta vara fallet då vistelse på området kan vara 

hälsoskadligt.  

10.1.2 Åtgärdsalternativ 2 – Total utschaktning  

Genomförande och förutsättningar 
Total utschaktning bedöms som tekniskt genomförbart eftersom området är obebyggt och 

djupet för föroreningarna inte överstiger 2,0 meter. En total utschaktning innebär att alla 

förorenade massor över riktvärdet för KM avlägsnas och deponeras externt. Omfattningen 

beräknas då till cirka 26 500 ton förorenade massor över riktvärdet för FA, 18 400 ton över 

riktvärdet för MKM och 16 300 ton över KM. Länshållningsvatten kommer behöva hanteras 

vid schaktning under grundvattenytan samt vid nederbörd. Det är sannolikt att 

vattenpumpning och behandling (rening) kommer behövas innan detta vatten släpps ut till 

dagvattennät eller recipient för att det ska uppnå godtagbara utsläppskriterier.  
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Tid för åtgärd 
Tiden för schaktning bedöms ligga på cirka 40 - 60 arbetsdagar, vilket innebär en arbetstid 

på 2-3 månader. Detta förutsätter att inga extra väntetider förekommer i form av 

ledningsarbeten eller liknande. I ett sådant scenario kommer arbetet att ta längre tid.  

Tidsåtgången för schaktning bestäms av hur många lastbilar och maskiner som kan 

användas samtidigt och det är möjligt att förkorta tiden om behov finns, även om det kan 

bidra till högre kostnader.  

Drift- och underhållsbehov 
Driftskedet av en total utschaktning kräver grävmaskiner och utrustning. Det bedöms inte 

sannolikt med större driftstörningar under pågående arbeten. 

 

Då metoden innebär att de förorenade massorna avlägsnas är underhållsbehovet i det 

avseendet obefintligt. Provtagning i schaktbotten och schaktväggar bör genomföras för 

kontroll av resthalter. Eventuellt kan det finnas ett behov av kontrollprogram för 

grundvatten runtom området för att bedöma om det skett en ökad spridning av föroreningar 

med anledning av åtgärden.  

Kostnader 
De största kostnaderna utgörs av deponering av förorenade massor och transporter. Även 

schaktningsarbeten, återfyllning av massor, skyddspumpning, miljöprovtagningar och 

kontrollprogram bidrar till kostnaden. Total kostnad och kostnadsberäkning för total 

utschaktning ner till KM för delområde 1 visas i  

Tabell 11. Totalkostnad har avrundats till hundratusentals kronor. Det anges även i tabellen 

hur stor kostnaden blir för deponering av matjorden (beräknat som översta 0,5 meter).  

 

Tabell 11. Kostnad för total utschaktning och deponering för delområde 1.  

Moment Ev. styckpris Antal Kostnad 

Matjord 

Deponering >FA 

Deponering MKM-FA 

Deponering KM-MKM 

1000 kr/ton 

250 kr/ton 

150 kr/ton 

8 160 ton 

4 080 ton 

4 080 ton 

8 160 000 kr 

1 020 000 kr 

612 000 kr 

Totalt matjord  9,8 MKr  

Schaktning 

Deponering >FA 1000 kr/ton  18 360 ton 18 360 000 kr 

Deponering MKM-FA 250 kr/ton 14 280 ton 3 570 000 kr 

Deponering KM-MKM 150 kr/ton 12 240 ton 1 836 000 kr 

Återföring av rena massor 100 kr/ton 44 880 ton 4 488 000 kr 

Avstånd deponi >FA1  30 km  

Avstånd deponi IFA2  5 km  

Transporter FA 800-1100 kr/lastbil 1 800 enkel lastbil/ 

900 med släp 

720 000-1 980 000 kr 

Transporter IFA 400-600 kr/lastbil 2 300 enkel lastbil/ 

1 200 med släp 

480 000-1 380 000 

Arbetskostnader 200 000 kr/vecka 8-12 veckor 1 600 000-2 400 000 kr 

Skyddspumpning av 

länshållningsvatten 

  500 000-1 500 000 kr 

Miljökontroll   500 000-1 500 000 kr 

Totalt exkl. matjord 31,5-36,6 Mkr 

1Beräknat för mottagningsanläggning strax öster om Skara.  
2Beräknat för mottagningsanläggning strax öster om Lidköping.  
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Måluppfyllelse 
En total urschaktning medför en total reducering av föroreningskällan och tar därmed bort 

exponeringen för människor och miljö. Markanvändningen begränsas inte av föroreningar. 

En total utschaktning av området bedöms därför uppfylla åtgärdsmålet. 

Osäkerheter och risker 
Det föreligger risk för exponering av föroreningar vid markarbeten i förorenad mark via 

bland annat damning och hudkontakt. Det föreligger även en risk för en ökad 

föroreningsspridning till omkringliggande fastigheter i och med hantering av massor och 

för föroreningsspridning via grundvattnet under pågående åtgärd. Nödvändiga 

försiktighetsåtgärder för att minimera dessa risker bör tas vid schaktning såsom hjultvätt, 

täckning av uppgrävda massor, behandling av länshållningsvatten etc.  

 

Då schaktning är en beprövad metod och massor körs bort innebär det inga stora 

osäkerheter i metodens effektivitet att minska föroreningshalter och därmed exponering.  

 

10.1.3 Åtgärdsalternativ 3 – Delvis utschaktning och delvis inneslutning 

Genomförande och förutsättningar 
Åtgärdsalternativ 3 innebär en utschaktning av den östra delen av området (50 %) och 

inneslutning (50 %) av massorna på den västra delen På så sätt möjliggörs bostadsbyggande 

och parkområde på områdets östra del (KM) och verksamhetsområde för områdets västra 

del (MKM). Detta alternativ möjliggör även att en del av verksamhetsområdet består av ett 

parkområde som kan fungera som en ”grön” passage som binder ihop området norr om 

Städet 18 med området söder om.   

 

Inkapslingen innefattar att tätspont (bedömningen är gjord för miljöspont i plast) omsluter 

halva området. Sponten beräknas sättas längs med de gula linjerna i Figur 6, vilket kapslar 

in halva delområde 2. Den totala längden av inneslutningen med tätspont blir då cirka 440 

meter. Ovan hårdgörs ytan, beroende på verksamhet kan detta innebära asfaltering eller 

betongplatta för husgrund eller dylikt. Den hårdgjorda ytan förhindrar exponering för 

förorenade massor och även att växter etableras på området som genom upptag via rötter 

kan sprida förorening till ytan och bidra till återkontaminering och föroreningsexponering.  
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Figur 6. Områden för schaktning och inneslutning för delområde 1 och åtgärdsalternativ 3. 
Utgångspunkten för beräkning av massor för schaktning har varit Jordnära Miljökonsult ABs (2020) 
rapport, se Figur 4 för det översta 0-0,5 meter jordlagret.  

Tid för åtgärd 

Tiden för schaktning bedöms ligga på cirka 20-30 arbetsdagar, vilket motsvarar cirka 4-6 

veckor. Detta förutsätter att inga extra väntetider förekommer i form av ledningsarbeten 

eller liknande. I ett sådant scenario kommer arbetet att ta längre tid.  Inneslutning bedöms 

ta cirka och inneslutning bedöms ligga på cirka 3-4 veckor, förutsatt att 25 meter spont kan 

sättas per dag.  

 

Den totala efterbehandlingstiden blir 7-10 veckor med dessa antaganden.  

Drift- och underhållsbehov 
Driftskedet kräver bland annat grävmaskiner och utrustning. Det antas inte speciellt 

sannolikt med större driftstörningar under pågående arbeten. 

 

Då metoden innebär att de förorenade massorna avlägsnas är underhållsbehovet i det 

avseendet för schaktning obefintligt. Provtagning av schaktväggar och schaktbotten bör 

genomföras för kontroll av resthalter. Eventuellt kan det finnas behov av ett 

kontrollprogram för grundvatten runtom området för att bedöma om spridningen till 

grundvattnet har ökat till följd av åtgärden.  

 

För inneslutningen bör ett kontrollprogram upprättas efter åtgärden för att säkerställa dess 

funktion. Beroende på vilken typ av hårdgjord yta som används kan underhåll behöva 

utföras på lång sikt för att säkerhetsställa att människor och djur inte exponeras för 

jordmassor. Inför eventuella markarbeten inom inneslutna områden krävs speciella 

försiktighetsåtgärder och även tillstånd för dessa då arbetet innebär en hantering av 

förorenade massor och skall därmed anmälas enligt 28 § Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  
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En tätspont bedöms inte behöva underhållas efter installation. Däremot bör kontroll göras 

för att se till att vatten inte ansamlas inom inneslutningen. Som en extra säkerhetsåtgärd 

kan pumpbrunnar installeras inom området för att kunna hantera överflödigt vatten.  

Kostnader 
Kostnaden för delvis utschaktning och delvis inneslutning visas i Tabell 12. Totalkostnaden 

har avrundats till hundratusentals kronor. I åtgärdsalternativet har exkluderats kostnader 

för deponering av den förorenade matjorden (översta 0,5 meter jordlagret), kostnaden för 

detta redovisas överst i tabellen.   

 

Tabell 12. Kostnader för delvis utschaktning och inneslutning för delområde 1.  

Moment Ev. styckpris Antal Kostnad 

Matjord 

Deponering >FA  

Deponering MKM-FA 

Deponering KM-MKM 

1000 kr/ton 

250 kr/ton 

150 kr/ton 

8 160 ton 

4 080 ton 

4 080 ton 

8 160 000 kr 

1 020 000 kr 

612 000 kr 

Totalt matjord  9,8 MKr  

Schaktning 

Deponering >FA 1000 kr/ton 5 060 ton 5 060 000 kr 

Deponering MKM-FA 250 kr/ton 7 180 ton 1 795 000 kr 

Deponering KM-MKM 150 kr/ton 8 120 ton 1 218 000 kr 

Återföring av rena massor 100 kr/ton 20 360 ton 2 036 000 kr 

Avstånd till deponi FA1  30 km  

Avstånd till deponi IFA2  5 km  

Transporter >FA 800-1 100 

kr/transport 

500 enkel lastbil/250 

med släp 

200 000-550 000 kr 

Transporter IFA 400-600 

kr/transport 

1 400 enkel lastbil/700 

med släp 

280 000-840 000 kr 

Arbetskostnader 200 000 kr/vecka 4-6 veckor 800 000-1 200 000 kr 

Skyddspumpning av 

länshållningsvatten 

  500 000-1 500 000 kr 

Miljökontroll   500 000-1 000 000 kr 

Inneslutning 

Tätspont/miljöspont 679 kr/kvm 2640 kvm (440 x 6) 1 793 000 kr 

Arbetskostnader 125 000 kr/vecka 3-4 veckor 375 000-500 000 kr 

Kontrollprogram   500 000-1 000 000 kr 

Totalt exkl. matjord 14,3-18,1 MKr 
1Beräknat för mottagningsanläggning strax öster om Skara.  
2Beräknat för mottagningsanläggning strax öster om Lidköping.  

 

Ett alternativ till en hårdgjord yta kan vara att använda en övertäckning i form av 

bentonitmatta. Används detta på exempelvis områden som inte bebyggs utan fungerar som 

grönområden kan detta innebära att den kan läggas direkt ovanpå matjorden. Därmed kan 

kostnaderna minska till följd av att området inte behöver schaktas ur. Kostnaden för en 

bentonitmatta uppskattas till cirka 60 kr/m2 för materialet. Beräknas detta för en area på 

21 900 m2 landar kostnaden på 1,3 Mkr. Till detta tillkommer även arbetskostnader. Om 

bentonit används som barriär ovanifrån bör ett geotekniskt PM tas fram som beskriver 

förutsättningarna för detta mer ingående. Om bentonit används för täckning även för 

delområden som bebyggs bör dessutom funktionen av en bentonitmatta utredas om pålning 

planeras genomföras. Då krävs att bentoniten tätar kring pålarna och inte möjliggör 

infiltration ner i de förorenade massorna.  
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Osäkerheter och risker 
Osäkerheterna för schaktning är små då metoden avlägsnar föroreningen från området och 

även är beprövad. Det som är angivet under Osäkerheter och risker i avsnitt 10.1.2 gäller 

även här.  

 

Måluppfyllelse 
Åtgärden uppfyller målet i och med att jorden schaktas bort för den del av området med 

markanvändning KM (bostäder alternativt parkområde) och även för inkapslingen nås de 

övergripande åtgärdsmålen med avseende på MKM.  

 

För inneslutningen bör ett kontrollprogram för grundvatten upprättas för att säkerställa 

dess funktion. Detta kontrollprogram bör påbörjas innan genomförd åtgärd för att upptäcka 

variationer i föroreningshalter i grundvatten.  

10.1.4 Åtgärdsalternativ 4 – Inneslutning 

Genomförande och förutsättningar 
Åtgärdsalternativ innefattar en inneslutning av hela delområdet. Inneslutningen innefattar 

dels att tätspont (miljöspont i plast) omsluter hela området. Den totala längden på 

spontningen blir cirka 590 meter. Sponten beräknas då sättas utmed områdets gränser och 

kapsla in föroreningen. Vidare hårdgörs ovanytan, beroende på verksamhet kan detta 

innebära asfaltering eller betongplatta för husgrund eller dylikt. Den hårdgjorda ytan 

förhindrar exponering för förorenade massor och även att växter etablerar sig på området 

som genom upptag via rötter kan sprida förorening till ytan. Åtgärden innebär inget skydd 

av markens ekologiska funktion och det bedöms inte möjligt med växtlighet som har djupa 

rötter.  

 

En fullständig inneslutning av området ger en tydlig avgränsning av föroreningen och de 

förorenade massorna från omkringliggande mark och grundvatten. Tidigare utredningar 

har visat att föroreningsspridningen till Vänern endast utgör en liten del av Lidans totala 

belastning av bly på Vänern. Syftet med inneslutning blir därför inte primärt att hindra 

spridning till recipient. Däremot minskas risken för förekomst av förorening i grundvatten 

och växtupptag/ackumulering av metaller i växter på omkringliggande fastigheter. En tydlig 

avgränsning av föroreningen är även önskvärd, speciellt i de fall där bostäder och 

parkområden etableras på området.  

Tid för åtgärd 
Tiden för åtgärd bedöms ligga på cirka 4-5 veckor förutsatt att cirka 25 meter spont kan 

installeras per dag.  

Drift- och underhållsbehov 
Kontroll kan göras för att se till att vatten inte ansamlas inom inneslutningen. Beroende på 

vilken typ av hårdgjord yta som används kan underhåll behöva ske för dessa och se till att 

människor och djur inte exponeras för jordmassor. Inför eventuella markarbeten inom 

området för inneslutning krävs i dessa fall speciella försiktighetsåtgärder och även anmälan 

enligt 28§ Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

 

En tätspont bedöms inte behöva underhållas efter installation, speciellt vid anläggande av 

en tät yta ovanifrån. Däremot kan en eller två pumpbrunnar installeras inom 
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inneslutningen för att som en försiktighetsåtgärd kunna pumpa ut vatten vid behov. Dessa 

kan även användas i de fall grundvattenytan behöver sänkas, exempelvis kan detta 

underlätta vid kraftig nederbörd.  

Kostnader 
I Tabell 13 redovisas kostnadsberäkning för åtgärdsalternativet. I denna har redovisats 

kostnader för deponering av den förorenade matjorden (översta 0,5 meter jordlagret) då 

denna behöver hanteras oavsett. Denna har inte inkluderats i den totala summan.  

 

Tabell 13. Kostnader för inneslutning för delområde 1. 

Moment Ev. styckpris Antal Kostnad 

Matjord 

Deponering >FA 

Deponering MKM-FA 

Deponering KM-MKM 

1000 kr/ton 

250 kr/ton 

150 kr/ton 

8 160 ton 

4 080 ton 

4 080 ton 

8 160 000 kr 

1 020 000 kr 

612 000 kr 

Totalt matjord  9,8 MKr  

Inneslutning 

Arbetskostnader 679 kr/kvm  3 540 kvm (590 x 6) 2 400 000 kr 

Arbetskostnader 125 000 kr/vecka 4-5 veckor 500 000-625 000 kr 

Kontrollprogram   500 000-1 500 000 kr 

Totalt exkl. matjord 3,4 – 4,5 MKr 

 

Osäkerheter och risker 
För inneslutningen bör ett kontrollprogram för grundvatten upprättas för att säkerställa 

dess funktion. Detta kontrollprogram bör påbörjas innan genomförd åtgärd för att upptäcka 

variationer i föroreningshalter i grundvatten.  

Måluppfyllelse 
Vid fullständig inneslutning av delområde 1 nås de övergripande åtgärdsmålen. 

10.2 Delområde 2 – Del av Sannorna 5:1 

Delområde 2 avses åtgärdas till motsvarande halter för MKM då marken avses användas 

som verksamhetsmark. Kommunen avser sälja marken för verksamhetsändamål och därför 

används MKM som markanvändningsscenario för detta delområde i denna utredning.  

 

Vid beräkning av kostnader har för samtliga alternativ antagits att matjorden kommer 

behöva hanteras. Det har beräknats kostnad för deponering av de översta 0,5 meters 

jordlagret och detta redovisas separat i respektive åtgärdstabell.  

 

10.2.1 Åtgärdsalternativ 1 – Nollalternativet 

Genomförande och förutsättningar 
Nollalternativet innebär att ingen åtgärd genomförs och används för jämförelse mot övriga 

alternativ. Förutsättningar för att lämna området orört är ur spridningssynpunkt, och 

miljöpåverkan, möjligt. Däremot är området attraktivt för både verksamheter och 

bostäder/parkområden. Detta p.g.a. dess centrala belägna lokalisering och även närheten 

till vatten (Vänern).  
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Tid för åtgärd 
Nollalternativet innebär ingen åtgärd och tidsåtgången är därför noll.  

Drift- och underhållsbehov 
Om ingen åtgärd genomförs bedöms underhålls- och driftkostnaderna som små och har inte 

tagits med i kalkylen. Underhåll krävs dock för fortsatt avspärrning av området och åtgärder 

för att förhindra att personer vistas på området. Beroende på andra verksamheter och 

markanvändning i närområdet utgör området ett större eller mindre risk i och med antalet 

människor som vistas i närheten av området.  

Kostnader 
Kostnaden för en åtgärd är noll då inga direkta markarbeten genomförs. Däremot kan 

kostnader komma att ske i och med administrativa åtgärder som ser till att inga människor 

vistas på området, likt de som finns på plats idag. En indirekt konsekvens är även att 

värdeökningen för marken uteblir om ingen åtgärd genomförs.  

Osäkerheter och risker 
Inga risker med en pågående entreprenad finns då inga arbeten genomförs.  

 

Risker finns om föroreningen lämnas kvar eftersom halter som kraftigt överstiger FA 

återfinns på delområde 2. Riskerna för skador för människor och djur som vistas på 

området bedöms som väldigt hög om ingen åtgärd görs. Dessa risker hindras idag genom 

att området gjorts otillgängligt och om ingen åtgärd utförs bedöms detta behöva fortsätta.  

Måluppfyllelse 
Om ingen åtgärd genomförs uppfylls inte åtgärdsmålet och exponeringsrisken.  

 

10.2.2 Åtgärdsalternativ 2 – Total utschaktning  

Genomförande och förutsättningar 
Total utschaktning bedöms som tekniskt genomförbart eftersom området är obebyggt och 

djupet för föroreningarna inte överstiger 2,0 meter. En total utschaktning innebär att alla 

förorenade massor över riktvärdet för MKM avlägsnas och deponeras externt. 

Omfattningen beräknas då till cirka 4 760 ton förorenade massor över riktvärdet för FA och 

11 900 ton över riktvärdet för MKM. Vid schaktning bedöms även grundvattenpumpning 

och behandling av länshållningsvatten som ett nödvändigt komplement under pågående 

åtgärd för att inte riskera ökad föroreningsspridning kopplat till pågående entreprenad. Det 

behövs även för att omhänderta vatten i och med djupare schaktning under 

grundvattenytan.  

Tid för åtgärd 
En total utschaktning av delområde 2 beräknas ta cirka 15-25 arbetsdagar vilket motsvarar 

3-5 veckor. Detta är inte inkluderat eventuella fördröjningar med ledningsarbeten och 

dylikt som kan förekomma.  

Drift- och underhållsbehov 
Driftskedet av en total utschaktning kräver grävmaskiner och utrustning. Det antas inte 

speciellt sannolikt med större driftstörningar under pågående arbeten. 
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Då metoden innebär att de förorenade massorna avlägsnas är underhållsbehovet i det 

avseendet obefintligt. Provtagning i schaktbotten efter genomförd åtgärd bör genomföras 

för kontroll. Ett kontrollprogram för grundvatten runtom området för att bedöma eventuellt 

stigande halter bör upprättas efter genomförd åtgärd.  

Kostnader 
Kostnadsberäkning för total utschaktning av delområde 2 redovisas i Tabell 14. 

 

Tabell 14. Kostnader för total utschaktning av delområde 2. 

Moment Ev. styckpris Antal Kostnad 

Matjord 

Deponering MKM-FA 

Deponering KM-MKM 

250 kr/ton 

150 kr/ton 

2 380 ton 

2 380 ton 

595 000 kr 

357 000 kr 

Totalt matjord  1,0 MKr  

Schaktning 

Deponering >FA 1000 kr/ton 4 760 ton 4 760 000 kr 

Deponering MKM-FA 250 kr/ton 9 520 ton  2 380 000 kr 

Återföring av rena massor 100 kr/ton 14 280 ton 1 428 000 kr 

Avstånd till deponi FA1  30 km  

Avstånd till deponi IFA2  5 km  

Transporter >FA 800-1 100 kr/transport 320 enkel lastbil/160 

med släp 

128 000-352 000 kr 

Transporter IFA 400-600 kr/transport 800 enkel lastbil/400 

med släp 

160 000-480 000 kr 

Arbetskostnader 200 000 kr/vecka 3-5 veckor 600 000-1 000 000 kr 

Skyddspumpning av 

länshållningsvatten 

  500 000-1 500 000 kr 

Miljökontroll   500 000-1 000 000 kr 

Totalt exkl. matjord 10,5-12,9 Mkr 
1Beräknat för mottagningsanläggning strax öster om Skara.  
2Beräknat för mottagningsanläggning strax öster om Lidköping.  
 

Osäkerheter och risker 
Osäkerheterna med metoden med avseende på effektivitet är små. Metoden är välbeprövad 

och massorna avlägsnas från platsen.  

 

Risker vid utschaktning är generellt de som föreligger vid arbeten i förorenade områden. 

Transporter och maskiner på området innebär vissa risker. Det finns risker för damning när 

jordmassor grävs upp och även en risk till ökad spridning via grundvattnet vid djup schakt. 

En risk för att porslinsavfall krossas mer vid hantering finns.  

Måluppfyllelse 
Vid en total utschaktning uppfylls de övergripande åtgärdsmålen för området.  

10.2.3 Åtgärdsalternativ 3 – Inneslutning 

Genomförande och förutsättningar 
Inneslutningen innefattar att tätspont (miljöspont i plast) omsluter halva området. Den 

totala längden på spontningen blir cirka 450 meter. Sponten beräknas då sättas utmed 

områdets gränser och kapsla in föroreningen. Ovan hårdgörs ytan, beroende på verksamhet 

kan detta innebära asfaltering eller betongplatta för husgrund eller dylikt. Den hårdgjorda 
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ytan förhindrar exponering för förorenade massor och även att växter etablerar sig på 

området som genom upptag via rötter kan sprida förorening till ytan. 

 

Fördelar med inneslutning är att föroreningen är väl avgränsad och även att utläckage från 

området till omkringliggande grundvatten minskar. Detta medför även påverkan på 

omkringliggande markanvändning. Exempelvis kan det förbättra förutsättningar för 

bostadsbyggande på delområde 3 om ett närliggande område med förorening kapslas in och 

avgränsas. Innesluts området i vertikalled minskar även risken för att rötter från träd eller 

dylikt tränger in i de förorenade massorna och tar upp förorening till ytan.  

Tid för åtgärd 
Tiden för åtgärden bedöms ligga på cirka 3-4 veckor.  

Drift- och underhållsbehov 
För inneslutningen bör ett kontrollprogram upprättas efter åtgärden för att säkerställa dess 

funktion. Beroende på vilken typ av hårdgjord yta som används kan underhåll behöva ske 

för dessa för att säkerhetsställa att människor och djur inte exponeras för föroreningar.  

 

Inför eventuella markarbeten inom området efter genomförd åtgärd krävs i dessa fall 

speciella försiktighetsåtgärder och då anmälan skall utföras enligt 28 § Förordning 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd varje gång en schaktning i marken 

genomförs. Detta blir en mindre begränsning som tillkommer på området i och med en 

inneslutning och kvarlämnande av massor.  

 

En tätspont bedöms inte behöva underhållas efter installation. Däremot bör kontroll göras 

för att se till att vatten inte ansamlas inom inneslutningen. Som en extra säkerhetsåtgärd 

kan pumpbrunnar installeras inom området för att kunna hantera överflödigt vatten.  

Kostnader 
Kostnadsberäkning för inneslutning av delområde 2 redovisas i Tabell 15.  

 

Tabell 15. Kostnader för inneslutning av delområde 2.  
Moment Ev. styckpris Antal Kostnad 

Matjord 

Deponering MKM-FA 

Deponering KM-MKM 

250 kr/ton 

150 kr/ton 

2 380 ton 

2 380 ton 

595 000 kr 

357 000 kr 

Totalt matjord  1,0 MKr  

Inneslutning 

Tätspont/miljöspont 679 kr/kvm 2 700 kvm (450 x 6 m) 1 830 000 kr 

Arbetskostnader 125 000 kr/vecka 3-4 veckor 375 000-500 000 kr 

Kontrollprogram   500 000-1 500 000 kr 

Totalt exkl. matjord 2,7-3,8 MKr 

 

Osäkerheter och risker 
Installation av pumpbrunnar på området, säkerställa att inget vatten ansamlas 

Måluppfyllelse 
De övergripande åtgärdsmålen bedöms nås med en fullständig inneslutning av de 

förorenade massorna på delområde 2 med avseende på markanvändning motsvarande 
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MKM. Detta då exponeringen av förorenad jord hindras med barriärer och även med 

hårdgjorda ytor.  

10.3 Delområde 3 – Släggan 2 och del av Sannorna 5:1 

I kommunikation med Lidköpings kommun undersöks möjligheten för både KM och MKM 

för delområde 3.  

10.3.1 Åtgärdsalternativ 1 – Nollalternativet 

Genomförande och förutsättningar 
Ingen åtgärd genomförs och området lämnas orört.  

 

Förutsättningarna att lämna området orört är ur risksynpunkt goda. Då inga medelhalter 

överstiger de platsspecifika riktvärdena bedöms det inte direkt farligt att vistas på området. 

I vissa punkter har halten överstigit MKM, men sett till helheten är risken låg. Däremot 

eftersom området är attraktivt p.g.a. det centrala läget och närheten till Vänern är de 

indirekta ekonomiska förutsättningarna sämre.  

 

Tid för åtgärd 
Ingen tid behövs då ingen åtgärd genomförs.  

Drift- och underhållsbehov 
Det finns inga drift- och underhållsbehov.  

Kostnader 
Kostnaden bedöms vara noll för nollalternativet.  

Osäkerheter och risker 
Inga osäkerheter och risker har identifierats med att lämna området orört. 

Måluppfyllelse 
Målet kan anses uppfyllas om området lämnas orört eftersom det endast vid ett begränsat 

antal punkter uppmätts halter över KM eller MKM och medelhalterna understiger de 

platsspecifika riktvärdena för bly och PAH-H.  

10.3.2 Åtgärdsalternativ 2 – Masshantering (MKM) 

Genomförande och förutsättningar 
Åtgärdsalternativ 2 innebär att en markanvändning motsvarande MKM innebär en viss 

masshantering vid exploatering. Förutsättningarna för verksamhetsmark på området är 

goda utifrån föroreningssituationen.  

 

En mycket grov uppskattning är att ungefär 5 % av massorna överstiger MKM och därför 

behöver omhändertagas genom schaktning och deponering. Dessa massor transporteras till 

deponi som IFA-massor. Denna beräkning är konservativ och det är sannolikt att den 

faktiska siffran är lägre. För masshantering görs antagandet (utifrån en total yta på 8 ha) att 

50 % av marken bebyggs och kräver schaktning ner till 0,5 meter. Detta ger upphov till cirka 

1 000 m3 jordmassor över riktvärdet för MKM.  Det antas inte påträffas halter över FA 

baserat på det underlag som finns för området. 
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Tid för åtgärd 
En uppskattning av tidsåtgång har inte gjorts eftersom åtgärden sker i samband med 

byggnation för detta åtgärdsalternativ.  

Drift- och underhållsbehov 
Under driftskedet av exploatering bör miljökontroll göras för att säkerställa halter i 

uppschaktade massor. Inget underhåll av åtgärden bedöms behövas.  

Kostnader 
Då masshanteringen i sig uppstår i och med byggnation oavsett om marken exploateras för 

verksamhetsmark beräknas kostnaden som den extra kostnad som uppstår i och 

deponering av massor överskridande MKM. Kostnaderna redovisas nedan i Tabell 16.  

 

Tabell 16. Kostnader för masshantering MKM för delområde 3.  

 

Osäkerheter och risker 
Något större risker finns vid schaktning inom området med förorening jämfört med i rena 

områden. Föroreningssituationen är väl undersökt i området och riskerna förknippade med 

schaktning hanteras utifrån denna. 

Måluppfyllelse 
De övergripande åtgärdsmålen för angett ändamål anses uppfyllas. Vid verksamhetsområde 

på delområde 3 är det sannolikt att exponeringen av jord blir lägre i och med mer 

hårdgjorda ytor. 

 

10.3.3 Åtgärdsalternativ 3 – Masshantering (KM)  

Genomförande och förutsättningar 
Åtgärden innebär den masshantering som uppkommer när området exploateras för 

bostäder. Överstiger massorna riktvärdet för KM vid schakt behöver dessa omhändertas. 

Detta omhändertagande innebär i detta förslag deponering på extern deponi. Eventuell 

annan hantering/användningsområden för massorna har ej studerats i denna 

åtgärdsutredning. Ett antagande görs att 10 % av massorna behöver hanteras. Ytan utgörs 

av cirka 8 ha. Om antagande om att halva ytan bebyggs och schaktas ner till 0,5 meter ger 

detta upphov till totalt 2 000 m3 hanteras över KM.  

 

Förutsättningarna för att bygga bostäder med avseende på uppmätta halter förorening är 

god. Detta eftersom medelhalten över området är låg. De största hinder kan handla om 

indirekta faktorer. Även närheten till andra områden som är förorenade kan inverka. 

Exempelvis påverkar en riskreducering av delområde 1 och 2 hur aktuellt det är med 

bostäder på delområde 3. Tas riskerna från omkringliggande områden bort finns större 

incitament och möjlighet för bostadsbyggande. Detta är aspekter som bör tas hänsyn till vid 

detaljplanering av området.  

Moment Ev. styckpris Antal Kostnad 

Deponering >MKM 250 kr/ton 1 700 ton 425 000 kr 

Miljökontroll   200 000-500 000 kr 

 

Total 

 

0,6-0,9 Mkr 
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Tid för åtgärd 
En något längre process för byggande kan uppstå, detta eftersom miljökontroll bör 

genomföras. Den faktiska förlängningen av byggtiden beror även på hur stor del av 

massorna som överstiger riktvärden och måste hanteras. Ingen exakt uppskattning har 

gjorts av tidsåtgången annat än i förhållande till de andra åtgärdsalternativen.  

Drift- och underhållsbehov 
Vid drift krävs miljökontroll för massorna där halter kontrolleras. Efter genomförd åtgärd 

finns inget direkt behov av underhåll men däremot kan viss provtagning behövas 

exempelvis i schaktbottnen.  

Kostnader 
Då masshanteringen i sig uppstår i och med byggnation oavsett om marken exploateras för 

verksamhetsmark beräknas kostnaden som den extra kostnad som uppstår i och 

deponering av massor överskridande KM. Kostnadsberäkning redovisas i Tabell 17.  

 

Tabell 17. Kostnader för masshantering KM för delområde 3.  

Osäkerheter och risker 
Inga osäkerheter väntas finnas på hur väl metoden fungerar.  

 

Något större risker finns vid schaktning inom områden som är förorenade än vid vanliga 

markarbeten. Föroreningssituationen är väl undersökt i området och riskerna förknippade 

med schaktning hanteras utifrån denna.  

Måluppfyllelse 
De övergripande åtgärdsmålen anses uppfyllas om masshantering för massor över KM 

nyttjas som åtgärd.   

Moment Ev. styckpris Antal Kostnad 

Deponering KM-MKM 150 kr/ton 1 700 ton 255 000 kr 

Deponering >MKM 250 kr/ton 1 700 ton 425 000 kr 

Miljökontroll   200 000-500 000 kr 

 

Total 

 

0,9-1,2 Mkr 
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11. SAMLAD BEDÖMNING  
En samlad bedömning har gjorts för respektive delområde. Utgångspunkten har varit 

informationen som sammanfattas i Tabell 18, Tabell 19 och Tabell 20. Respektive 

utvärderingskriterium har viktats beroende på hur viktig den ansetts vara. Varje alternativ 

har fått poäng mellan 0-5 för respektive kategori, där 5 är bäst och 0 är det sämsta. Den 

fullständiga utvärderingen/poängsättningen redovisas i Bilaga 1 inklusive en beskrivning 

av samtliga utvärderingskriteriers innebörd samt motivering bakom viktningen.  

 

Tabell 18. Sammanfattning av bedömningar för delområde 1 (Städet 18).  

 1 2 3 4 
Utvärderingskriterium Nollalternativet Total utschaktning 

(KM) 

50 % utschaktning 

(KM) och inneslutning 

(MKM) 

Inneslutning 

Uppfylls åtgärdsmålen? Nej Ja Ja Ja 

Exponeringsreducering 

människor 

Ingen Stor Stor Stor 

Föroreningsreducering 0 % 100 % 50 % 0 % 

Exponeringsreducering 

för miljön 

Ingen Stor Stor Stor 

Tidsåtgång Ingen 8-12 veckor 7-10 veckor 4-5 veckor 

Osäkerheter* Stora Små Små-medel Små-medel 

Risker under arbete Inga Medel Medel Små 

Sekundär miljöpåverkan Ingen Hög Medel Låg 

Begränsningar  Mycket stora Inga Små Medel 

Behov av 

kontrollprogram 

Stort Inget Medel Medel-stort 

Luftpåverkan Ingen Hög Medel-hög Låg 

Indirekta kostnader och 

nyttor 

Inga Höga Hög-medel Hög-medel 

Direkta kostnader  0 Mkr 31,5-36,6 Mkr 14,3-18,1 Mkr 3,4-4,5 Mkr 

*Osäkerheter kopplat till åtgärdens funktion och effektivitet.  

 

 
Figur 7. Samlad bedömning efter viktning och poängsättning av utvärderingskriterier. 

 

Enligt poängsättningen är åtgärdsalternativ 4, inneslutning, det som får högst poäng 

följt av åtgärdsalternativ 3. Lägst poäng fick nollalternativet.  
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Tabell 19. Sammanfattning av bedömningsgrunder för delområde 2 (del av Sannorna 5:1).   

 1 2 4 
Utvärderingskriterium Nollalternativet Total utschaktning 

(MKM) 

Inneslutning 

 (MKM) 

Uppfylls åtgärdsmålen? Nej Ja Ja 

Exponeringsreducering 

för människor 

Ingen Stor Stor 

Föroreningsreducering 0 % 100 % 0 % 

Exponeringsreducering 

för miljön 

Ingen Stor Stor 

Tidsåtgång Ingen 3-5 veckor 3-4 veckor 

Osäkerheter* Mycket stora Små Små-medel 

Risker under arbete Inga Medel Små 

Sekundär miljöpåverkan Ingen Stor Liten 

Begränsningar  Mycket stora Små Små-medel 

Behov av 

kontrollprogram 

Stort Inget Medel-stort 

Luftpåverkan Ingen Stor Liten 

Indirekta kostnader och 

nyttor 

Inga Mycket stora Stora 

Direkta kostnader 0 Mkr 10,5-12,9 Mkr 2,7-3,8 Mkr 

*Osäkerheter kopplat till åtgärdens funktion och effektivitet.  

 

 
Figur 8. Samlad bedömning efter viktning och poängsättning av utvärderingskriterier. 

 

För delområde 2 fick inneslutning (åtgärdsalternativ 3) högst poäng i den samlade 

bedömningen. Lägst poäng fick nollalternativet.  
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Tabell 20. Sammanfattning av bedömningar för delområde 3 (del av Sannorna 5:1 och Släggan 2).   

 1 2 3 
Utvärderingskriterium Nollalternativet Masshantering 

 (MKM) 

Masshantering 

 (KM) 

Uppfylls åtgärdsmålen? Ja Ja Ja 

Exponeringsreducering för 

människor 

Ingen Liten Liten 

Föroreningsreducering 0 % 5 % 10 % 

Exponeringsreducering för 

miljön 

Ingen Liten Liten 

Tidsåtgång Ingen Liten Liten 

Osäkerheter* Små Små Små 

Risker under arbete Inga Små Små 

Sekundär miljöpåverkan Ingen Medel-Låg Medel 

Begränsningar  Små Inga Inga 

Behov av kontrollprogram Inget Inget Inget 

Luftpåverkan Ingen Liten Liten 

Indirekta kostnader och 

nyttor 

Inga Stora Mycket stora 

Direkta kostnader  0 Mkr 0,6-0,9 Mkr 0,9-1,2 Mkr 

*Osäkerheter kopplat till åtgärdens funktion och effektivitet.  

 

   

Figur 9. Samlad bedömning efter viktning och poängsättning av utvärderingskriterier. 

 

Resultatet för delområde 3 visar att masshantering i och med byggnation för MKM 

gav högst poäng följt av masshantering för KM. Sist kommer nollalternativet. Skillnaden i 

poäng mellan samtliga alternativ är låg. Val av åtgärd för delområde 3 kommer sannolikt 

påverkas av vad som beslutas för området med avseende på önskad markanvändning i och 

med detaljplanering.  
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11.1 Slutsats av samlad bedömning 

Åtgärden inneslutning bedöms vara det bästa för delområde 1 och 2 utifrån vald 

poängsättning och viktning. För delområde 3 fick masshantering inför etablering av 

verksamhetsmark högst poäng i denna bedömning.  

11.2 Osäkerheter  

Utfallet i en åtgärdsutredning beror av vilka faktorer som väljs och även viktningen av dessa 

mot varandra. Resultatet bör därav beaktas med detta i åtanke. Då olika åtgärdsalternativen 

bedöms för olika markanvändningar kan även planerad markanvändning bli styrande för 

vilken åtgärd som väljs. Denna utredning kan fungera som underlag inför denna diskussion 

och vilka beslut som fattas. Samtliga poängsättningar har gjorts utifrån den information 

som i detta skede finns att tillgå och om ny information inkommer kan bedömningarna bli 

annorlunda.  

 

I utvärderingskriteriet indirekta kostnader och nyttor vägs en värdeökning av marken med 

en åtgärd in. Exakt hur mycket värdeökningen blir har inte utretts och därför är 

bedömningen osäker. Även de direkta kostnadsberäkningarna är grova och det faktiska 

utfallet i kostnad beror av exempelvis upphandlingar och exakta deponeringsavgifter (som 

kan variera). Vid beräkningarna i denna utredning antas att massorna kan köras till 

anläggningar relativt nära Lidköping. I detta skede har möjligheterna för detta inte kunnat 

säkerställas. Därmed föreligger en risk att den totala kostnaden för utschaktning kan 

komma att bli betydligt högre än vad denna utredning visar och att det vid en eventuell 

schaktning krävs att massorna över gränsvärdet för FA körs till exempelvis Örebro för 

deponering. Kostnadsberäkningar utgår ifrån grova prissättningar för de olika momenten 

och kan komma att skilja sig från den exakta kostnaden för åtgärden. I detta skede är det 

inte möjligt med en detaljerad bedömning utan syftet är att grovt uppskatta kostnader för 

att kunna jämföra olika åtgärdsalternativ. 

 

Målsättningen med denna utredning var att med stora drag bedöma områdena och vilka 

åtgärder som kan vara tänkbara. Resultatet från denna rapport kommer användas för 

detaljplanering av området. Därav är denna utredning inte formulerad i detalj utan detta 

blir aktuellt vid en senare projektering.  

 

En annan aspekt är hur samspelet mellan olika åtgärder för olika delområden kan ha en 

inverkan på varandra. Exempelvis hur en riskreducering på delområde 1 och 2 medför att 

det blir säkrare att etablera bostäder på delområde 3. Vid olika markanvändning i nära 

anslutning till varandra kan detta ha en inverkan på bedömningen av den bäst lämpade 

åtgärden. Detta har inte utvärderats explicit i denna utredning men är däremot något som 

vid detaljplanering av området bör vägas in och beaktas.  
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11.2.1 Behov av vidare undersökningar 

Den information som i detta skede saknas för att kunna göra en mer detaljerad 

åtgärdsutredning är följande:  

• Förväntad framtida exponeringssituation 

- Det saknas i nuläget en tydlig plan för området. Då markens ändamål och 

människors förväntade vistelsetid på området inte är bestämd är det inte 

möjligt att definiera tydliga övergripande åtgärdsmål eller konkreta 

mätbara åtgärdsmål. 

• Torrsiktning och våtsiktning/jordtvätt har inte kunnat utvärderas 

- Det saknas information om fördelningen av kornstorlekar, och 

detaljerad information om förorening i olika fraktioner 

- Troligtvis behöver även entreprenören utföra tester på området för att 

kunna ge en uppskattning av kostnader och teknisk genomförbarhet 

• Viktningen av utvärderingskriterierna är subjektiv och har tagits fram i samråd 

med Beställaren. Detta gäller även valen av åtgärdsmålen.  

• Geotekniska aspekter och markens egenskaper 

- Markens beskaffenheter och bärighet har inte utretts. Om en 

inneslutning ska vara möjlig behöver marken vara stabil. Om det finns 

en betydande risk för sättningar efter genomförd åtgärd bör lämpligen 

en annan åtgärd väljas.  

12. REKOMMENDATIONER  

Det rekommenderas att denna rapport endast används som beslutsunderlag inför en 

övergripande planering av området, och att den tolkas med förståelsen att 

åtgärdsutredningar (och tidigare provtagningar och riskbedömningar) innefattar 

osäkerheter. För detaljerade slutsatser och bedömningar kan det krävas 

åtgärdsförberedande utredningar för vald metod som ej inkluderats i denna utredning.  

 

En inneslutning innebär en viss begränsning av vilket ändamål marken kan användas till. 

Vid projekteringen av området är det viktigt att vara medveten om dessa begränsningar, till 

exempel kan dagvattenhanteringen i området inte ske genom infiltration och det kommer 

behövas en anmälan och särskild hantering vid framtida grävningsarbeten i marken.  

12.1 Kontrollprogram för uppfyllande av åtgärdsmål 

Nedan anges de behov av kontrollprogram som identifierats för de åtgärdsalternativ som 

bedömts uppfylla flest kriterier i utredningen. 

12.1.1 Delområde 1 och 2 – inneslutning  

För delområde 1 och 2 föreslås att ett kontrollprogram upprättas där provtagning av 

grundvatten utförs efter en inneslutning. Områdets innehåll av föroreningar ska inte 

medföra att föroreningshalterna i omgivande grundvatten har en ökande trend. Vid en 

ökande trend av föroreningshalter bör orsaken till dessa utredas. De parametrar som bör 

inkluderas i detta kontrollprogram är minst: metaller (bly, koppar, zink, arsenik, barium, 

kobolt, kvicksilver) och PAH. Förslagsvis genomförs provtagning två gånger det första året 

efter genomförd åtgärd och därefter vartannat år i tio år. Minst tre-fyra punkter bör 

inkluderas i olika riktningar från området.  
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Eftersom detaljerade data över halter i grundvatten inte undersökts/sammanställts 

rekommenderas att inför en inneslutning kontinuerligt mäta halter under 1-2 år som 

referens. Ju längre mätserier desto säkrare blir slutsatserna. Utifrån referensprovtagningen 

utförts kan konkreta åtgärdsmål och kriterier definieras. Förslagsvis samkörs 

kontrollprovtagningen för delområdena samtidigt för att minska på kostnaderna. Det 

föreslås även att vid behov utföra en kontroll av vatten och sediment i Vänern under 

genomförandeskedet för att kontrollera att åtgärden inte medför en ökad belastning.  

12.1.2 Delområde 3  

För delområde 3 bedöms en etablering av ett kontrollprogram inte vara nödvändig då 

medelhalter underskrider PSRV. Kontroll av åtgärdens effektivitet görs genom 

miljökontroll av resthalter och uppschaktade massor i samband med exploateringen av 

området. Som mätbara åtgärdsmål föreslås för delområde 3 att de framtagna platsspecifika 

riktvärdena (WSP, 2014) används.  

13. SLUTSATS  

I denna utredning har för delområde 1 och 2 inneslutning utvärderats som bäst lämpad 

riskreducerande åtgärdsmetod. Detta är baserat på de bedömningar som gjorts och vissa 

antaganden. Det underlag som erhållits kommer också med osäkerheter vilket gör att om 

ytterligare information framkommer kan bedömningen komma att bli annorlunda. 

Helhetsbedömningen av åtgärden inneslutning är att den uppfyller de övergripande 

åtgärdsmålen utifrån den kunskap som inhämtats. Då denna utrednings syfte varit att 

översiktligt utreda alternativ till åtgärder har detaljer i detta skede inkluderats. Ett 

eventuellt politiskt beslut bör efterföljas av en mer ingående bedömning av en vald åtgärd 

och en detaljprojektering av denna.  

 

För delområde 3 har inga direkta hinder för exploatering kunnat påvisas i utförda 

provtagningar. Det alternativ som fick högst poäng är masshantering i och med etablering 

av verksamhetsmark. Däremot återfick samtliga åtgärdsalternativ ungefär lika poäng och 

skillnaden mellan dem bedöms därför som liten. Denna bedömning är gjord utifrån resultat 

i tidigare utredningar. Om information framkommer om halter som avviker från redan 

insamlade data kan detta förändra en bedömning. För delområde 3 är det sannolikt att 

vilken markanvändning som blir aktuell beror av politiska beslut. Det bedöms heller inte 

finnas några direkta hinder att marken lämnas orörd (nollalternativet).  
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Åtgärdsutredning
Bilaga 1a

Utvärderingskriterium Beskrivning Viktning Ev. motivering till viktning

Exponeringsreducering för 

människor 

Bedömning av hur mycket exponeringen och riskerna med vistelse på området reduceras till följd av åtgärden för 

vald markanvändning. 

5 Eftersom minskad exponering är det primära målet viktas denna högt

Föroreningsreducering Hur mycket föroreningarna recuderas på området, endast kopplat till förorenade massor som finns på området 2 Mindre viktig än riskreducering, då förorening på området inte behöver 

innebära en risk. Exponeringen av föroreningen är det som utgör en risk och 

endast en förekomst på området kan bedömas som ofarligt.

Exponeringsreducering för miljön Bedömning av hur mycket exponeringen och belastningen till omgivande recipienter reduceras till följd av 

åtgärden. Avser främst belastningen till omgivande grundvatten och ytvattnet Vänern.

2 Viktas lägre än  exponeringsreducering för människor. Detta med hänvisning 

till att tidigare utredningar visat på en något begränsad utlakning från 

området. Däremot ändå en väsentlig aspekt eftersom det är av intresse att 

inte bidra till ökande halter av föroreningar i Vänern och stigande 

bakgrundshalter. 

Tidsåtgång Bedömning av den direkta tidsåtgången för åtgärden. I denna har inte eventuell tidsåtgång för kontrollprogram 

eller administrativa hinder, fördröjningar inkluderats. 

1 Då området idag inte är detaljplanerat bedöms tiden för åtgärd i detta 

skede inte vara av stor vikt

Osäkerheter Osäkerheter kopplat till åtgärdens effetkivtiet och funktion i att reducera risker. Bedömning om det finns stora 

risker med att åtgärden inte fungerar eller inte bidrar till minskade risker på området. 

2 Utvärderas eftersom alla åtgärder kan ha olika mycket osäkerheter 

kopplade till dess effektivitet. Om en åtgärd bedöms innefatta stora 

osäkerhter får den en lägre poäng än en åtgärd med små osäkerheter. 

Risker under arbete Risker under pågående entreprenad, även inkluderat eventuella risker med ökad föroreningsspridning som kan 

förekomma vid hantering av förorenade massor. 

2 Delvis viktig aspekt, eftersom stora risker vid ett saneringsarbete bör 

undvikas, och en åtgärd som bidrar till en hög risk för ökad 

föroreningsspridning bör poängsättas lägre. 

Sekundär miljöpåverkan Innefattar sekundär påverkan på miljön såsom utsläpp från transporter (klimatpåverkan) och vilket avfall som 

uppkommer (blir i huvudsak deponerade jordmassor som bidrar till ökad föroreningshalt på en annan plats). 

5 Viktig aspekt då klimat- och miljöpåverkan kan bli väldigt omfattande för 

vissa åtgärder i och med stora mängder transporter och avfall. Det är av stor 

vikt att samtliga delar av samhället bidrar till minskade utsläpp. Exempelvis 

så bidrar inte deponering till en minskad mängd förorening utan endast en 

förflyttning av förorenade massor tillen annan plats. 

Begränsningar Vilka begränsningar som efter åtgärd finns för området, inkluderar även framtida perspektiv och framtida 

markarbeten. Om åtgärden innebär att anmälan eller tillstånd behövs för schaktning ses detta som en 

begränsning för området.

2 Då området idag inte är planerat i detalj anses begränsningar i 

markanvändning i nuläget påverka beslut om åtgärd. Dock lägre prioritet än 

exempelvis miljöpåverkan. 

Behov av kontrollprogram Hur stort behovet är av ett kontrollprogram för området efter genomförd åtgärd för att säkerställa funktion. 1 Bedöms inte som så viktigt i förhållande till andra kriterier eftersom att en 

stor utlakning inte påvistats och provtagningar ej bedöms bli omfattande. 

Dessutom har kostnadsaspekten vägts in under direkta kostnader och 

avspeglas i kostnadskalkylerna. 

Luftpåverkan Påverkan på luftkvaliteten i närområdet under åtgärd och även efter. Faktorer som bedöms är damning, utsläpp 

av gaser från maskiner och buller. 

1 Låg viktning p.g.a. negativ påverkan på luftkvalitet bedöms bli kortvarig 

under åtgärden och att det i närområdet inte i dagsläget finns bostäder eller 

andra känsliga verksamheter. 

Indirekta kostnader och nyttor Bedömning av hur stora de indirekta kostnaderna och nyttorna är för området. Ett exempel på en indirekt nytta är 

värdeökning av marken i och med en riskreducerande åtgärd. Indireka kostnader kan vara ekonomiska 

konsekvenser av att lämna en förorening i form av missade intäkter i ett område. 

3 Relativt viktigt då kostnader bör ställas i relation till både direkta och 

indirekta kostnader

Direkta kostnader Kostnader kopplat till åtgärden, såsom deponering, arbetskostnader, kontrollprogram, miljökontroll och 

materialkostnader. 

5 Kostnad en viktig aspekt och påverkar beslut

Poängsättning görs från 0-5 poäng för respektive kriterium, där 0 innebär den mest negativa och 5 den mest positiva påverkan/bedömning. 
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2021

P210033

Åtgärdsutredning
Bilaga 1b

Delområde 1 - Städet 18

Åtgärdsalternativ 1 Åtgärdsalternativ 2 Åtgärdsalternativ 3 Åtgärdsalternativ 4

Utvärderingskriterium Nollalternativet Total utschaktning KM

Utschaktning/inneslutning 

KM/MKM Inneslutning MKM Viktning 

Exponeringsreducering för 

människor 0 5 5 5 5

Föroreningsreducering 0 5 3 0 2

Exponeringsreducering för miljön
2 5 5 5 2

Tidsåtgång 5 4 3 4 1

Osäkerheter 0 5 4 4 2

Risker under arbete 5 3 3 4 2

Sekundär miljöpåverkan 5 1 3 5 5

Begränsningar 0 5 4 3 2

Behov av kontrollprogram 0 5 3 2 1

Luftpåverkan 5 1 2 4 1

Indirekta kostnader och nyttor 0 5 4 4 3

Direkta kostnader 5 1 2 3 5

Summa 74 106 108 119
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2021

P210033

Åtgärdsutredning
Bilaga 1c

Delområde 2 - Del av Sannorna 5:1

Åtgärdsalternativ 1 Åtgärdsalternativ 2 Åtgärdsalternativ 3

Utvärderingskriterium Nollalternativet Total utschaktning MKM Inneslutning MKM Viktning 

Exponeringsreducering för människor 
0 5 5 5

Föroreningsreducering 0 5 0 2

Exponeringsreducering för miljön 3 5 5 2

Tidsåtgång 5 4 4 1

Osäkerheter 0 5 4 2

Risker under arbete 5 3 4 2

Sekundär miljöpåverkan 5 1 5 5

Begränsningar 0 5 4 2

Behov av kontrollprogram 0 5 2 1

Luftpåverkan 5 1 4 1

Indirekta kostnader och nyttor 0 5 4 3

Direkta kostnader 5 1 3 5

Summa 76 106 121
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P210033

Åtgärdsutredning
Bilaga 1d

Delområde 3 - Del av Sannorna 5:1 och Släggan 2

Åtgärdsalternativ 1 Åtgärdsalternativ 2 Åtgärdsalternativ 3

Utvärderingskriterium Nollalternativet Masshantering MKM Masshantering KM Viktning 

Exponeringsreducering för 

människor 4 5 5 5

Föroreningsreducering 0 1 2 2

Exponeringsreducering för miljön
4 4 4 2

Tidsåtgång 5 4 4 1

Osäkerheter 5 5 5 2

Risker under arbete 5 4 4 2

Sekundär miljöpåverkan 5 4 3 5

Begränsningar 4 5 5 2

Behov av kontrollprogram 5 5 5 1

Luftpåverkan 5 4 4 1

Indirekta kostnader och nyttor 0 4 5 3

Direkta kostnader 5 4 3 5

Summa 121 128 123


